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God Jul og 
Godt Nytt År!
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Oppskriften:
Vi strikker fra bakenden på 
grisen og fremover: Legg opp 
24m på p nr 3 Str 2 omg r 
3.OMG: Str 10r, øk 1r, 4r, 
øk  1r, 10r 4.OMG: Str 26r 
5.OMG: Str 11r, øk 1r, 4r, 
øk 1r, 11r 6.OMG: Str 28r 
7.OMG: Str 12r, øk 1r, 4r, øk 
1r, 12r. 8.-9.OMG: Str 30r 
10.OMG: Fell av 6m r i hver 
ende. Klipp av tråden. Str 14 
omg r 24.OMG: Legg opp 
6r, snu, str 24r, legg opp 6r, 
snu, str 7 omg r 32.OMG: 
Fell av 6m, str 18r (inkl. siste 
m etter felling), fell av 6m r.  
Str 4 omg r 36.OMG: Vi 
strikker hodet: 6r, 2r sm, 2r, 
2r sm, 6r. 37.OMG: Str 16r 
38.OMG: 5r, 2r sm, 2r, 2r sm, 5r 39.OMG: Str 14r 40.
OMG: Str 4r, 2r sm, 2r, 2r sm, 4r 41.OMG: Str 12r 42.
OMG: 3r, 2r sm, 2r, 2r sm, 3r 43.OMG: Str 10r 44.OMG: 
2r, 2r sm, 2r, 2r sm, 2r 45.OMG: Str 8r 46.OMG: 1r, 2r 
sm, 2r, 2r sm, 1r 47.OMG: Str 6r. Fell av. Grisekroppen er 
ferdig.

Montering: Fest alle tråder. Bruk gjerne disse til å sy sammen 
grisen med også, hvis de lange nok. Sy sammen grisens 
bein til 4 rør. Sy sammen resten av kroppen, men vent med 
 bakenden. Her fyller du grisen med innmat, dvs naturlig 
ull eller vatt. Naturlig ull anbefales, det gir best resultat. Sy 
 deretter bakenden sammen.
 
Vi strikker på griseører: Plukk opp 7 m (se markering i 
 diagram). Start 1.omg øverst ved  nakken. 1.-3.OMG: 
Str 7m r 4.OMG: Str 5r, 2r sm. 5.-7.OMG: Str 6r.  
8.OMG: Str 4r, 2r sm. 9.OMG: Str 5r. 10. OMG: Str 3r, 
2r sm. 11.OMG: Str 4r. 12.OMG: Str 2r sm, 2r sm. Fell 
av.

Til slutt en krøllet hale: Plukk opp 3 
m øverst på bakenden av grisen (se 
 markering i diagram). 1. OMG: Str 3 r, 
skyv  maskene til  andre enden av pinnen 
og start str av de 3 m på nytt, ved å dra 
tråden på fremsiden av strikketøyet. Pass 

på å ha stram tråd når du strikker. Strikk 14 omg på dette 
viset, eller så mange at du får lang nok hale til å lage en krøll 
på den. Fell av, og fest tråder. Bruk gjerne felle-tråden til å 
feste halen i en krøll oppå bakenden på grisen. 

Hempe til oppheng av grisen: Plukk opp en maske på ryggen 
til grisen (se markering i diagram). Hekle luftmasker til en tråd 
i ønsket lengde (feks 40 m) og fest den i samme punkt som 
du plukket opp. 

Velg et passende ullgarn i en fi n 
farge, gjerne rosa. Eller hva med 
å strikke en fi n og rød julegris 
og binde et hvitt silkebånd rundt 
magen dens? Jo tynnere garn, 
jo mindre julegris!

Strikk din egen julegris!

Vi ønsker alle våre kunder en riktig 
god jul og et svinaktig godt nytt år! 

Plassering
av ører

Hempe

Hale

Legg opp 

7.OMG: Str 12r, øk 1r, 4r, øk 

10.OMG: Fell av 6m r i hver 
ende. Klipp av tråden. Str 14 

37.OMG: Str 16r 
38.OMG: 5r, 2r sm, 2r, 2r sm, 5r 39.OMG: Str 14r 40.

Til slutt en krøllet hale: Plukk opp 3 
m øverst på bakenden av grisen (se 
 markering i diagram). 
skyv  maskene til  andre enden av pinnen 
og start str av de 3 m på nytt, ved å dra 
tråden på fremsiden av strikketøyet. Pass 

Velg et passende ullgarn i en fi n 
farge, gjerne rosa. Eller hva med 
å strikke en fi n og rød julegris 
og binde et hvitt silkebånd rundt 
magen dens? Jo tynnere garn, God Jul og 

Godt Nytt År!
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«den største gleden du kan ha, det er å 
gjøre andre glad», er det noe som heter. 

Hvis det er riktig, så går vennene og 
naboene til Tone og Bjørn Erik Gran i  
Andebu i Vestfold ei glad jul i møte.  
For her har bygdefolket tatt hjelpe- og 
støttefunksjonen til et helt nytt nivå.

 Mange opplever støtte og hjelp fra 
bygdefolket i forbindelse med branner 
eller andre dramatiske hendelser. det er 
ikke uvanlig på norske bygder. Men  
vanlig er det nok ikke å bygge opp igjen 
hus som er brent ned. det er nokså  
spesielt å reise på ferie ei uke og så 
komme hjem til nytt verksted. 

Men det var akkurat det familie, ven-
ner og naboer til Grans gjorde i all hem-
melighet mens Tone, Bjørn Erik og barna 
var på en lenge planlagt og vel fortjent 
ferie. I høst mistet de korntørka og gards-
verkstedet i en voldsom brann. de tapte 
avlinger, kunstgjødsellager, traktorer, 
redskaper og annet utstyr. Grisehuset 
ble heldigvis spart for flammene. 

det er nokså spesielt å oppleve noe 
slikt. du kan lese mer om hva som 
skjedde i årets siste utgave av Svin.  
Bedre julegave går det vel ikke an å få. 
det minner oss om julas egentlige bud-
skap, kjærlighet, omsorg for andre,  
glede og takknemlighet. 

Så god jul til alle i Andebu og alle  
andre steder. 

l E d E R
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Julegaven 

«Litt begeistring og  

nyskapning kunne  

kanskje trenges i en  

situasjon hvor sjøl

forsyningsgraden har 

sunket til et av de  

laveste nivåene på  

lenge» 

Det var antakelig ikke mange som forventet store og revolusjone-
rende grep i landbruks- og matmeldinga  som regjeringen nå legger 
fram for Stortinget. Slik sett er kanskje ikke skuffelsen så stor.  
Meldinga er mer beskrivende enn nytenkende, og begeistring  
skaper den ikke.

Ingen forpliktende inntektsmål, men beskrivelser av typen «jord-
bruket har fått vesentlig forbedrete inntektsmuligheter de siste åre-
ne» og  «det er sterk sammenheng  mellom forventninger om inn-
tekt og investeringer». Ingen dramatiske rundkast verken når det 
gjelder mål eller virkemidler. Riktignok dreies styringen av investe-
ringsvirkemidler noe fra nasjonalt til regionalt nivå, men alt skjer 
innenfor eksisterende økonomiske rammer.

Opposisjonen kritiserer regjeringen for manglende vilje til deregu-
lering av matproduksjonen og markedsreguleringen. Lite nytt fra 
den fronten også, med andre ord.

Og der står vi vel ved sakens kjerne.  
Regjeringens kurs skaper ikke begeistring 
og lyst til innovasjon og nyskapning.  
Det kunne vi kanskje trenge i en situasjon 
hvor sjølforsyningsgraden har sunket til et 
av de laveste nivåene på lenge.

På den andre siden er kursen forholdsvis 
trygg og forutsigbar. Mange vil mene at  
dette er det beste landbruket kan håpe på 
slik det politiske kartet er i øyeblikket.  
Om to år kan alternativet være et annet.  
Inntil videre; business as usual.

Regjeringen sier i meldinga at den vil «tilpasse markedsordningene 
til internasjonale forpliktelser, og vurdere tilpasninger etter markeds-
messige endringer som skjer innenlands». Tida vil vise hva det betyr, 
men ingen bør bli overrasket om det betyr flytting av virkemidler fra 
grønn til blå WTO-boks. Vi kan stå overfor friere prisdannelse også 
på svinekjøtt, og begrenset adgang til markedsregulering. Dette er 
forhold svineprodusentene bør diskutere grundig i tida som kommer.

Business as usual
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styrelederens  sak

Willy Finnbakk
styreleder norsvin

Vi venter og venter
Vi har de siste ukene lagt bak oss en ventetid. Vi venter på at solen 
skal snu, og dagene blir lysere. Vi venter på at Julen skal komme 
med sitt budskap, selskap og presanger. Og vi venter på land-
bruksmeldingen og det budskap som den har å gi til hyrdene på 
markene rundt i det ganske land. Kanskje blir vi like forskrekket 
som de ble for 2000 år siden. Tenk hvor kjekt det kunne vært 
med et budskap som bringer håp, tro og lys inn i hjertene. Hjer-
tene til de som hver dag hele året passer på sine dyr og marker 
for å skaffe nok mat til folket i byene. 

det sies at det er to nøkler som enten åpner eller lukker  
julen. nøkkelen som åpner Julen heter Takknemlighet. Vi kan 
alle tenke oss den takknemlighet som rådet rundt krybben i stal-
len julenatt. 

nøkkelen som kan lukke julen for oss heter Selvfølgelighet. En 
gave som blir gitt oss med selvfølgelighet skaper ingen glede ver-
ken for den som gir eller den som får. 

når dette leses vet vi kanskje noe om regjeringens budskap til 
hyrdene på de norske marker. la oss håpe det blir gode ord og virke-
midler som viser matprodusentene takknemlighet for det arbeidet 
som blir gjort. 

det er nemlig ingen selvfølge at dette arbeidet blir gjort med en 
stor del av dugnad inn i fremtiden. 

Ha en God jul og et Godt nyttår !

God Jul og godt nytt år !
Svin ønsker alle sine lesere,  
annonsører, bidragsytere og forbindelser 
en riktig God Jul og et Godt Nytt år.
Vi møtes i spaltene i 2012
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WEDA - kanskje det eneste restfôringsanlegget 
som er aktuelt for deg?

Hvorfor investerer produsentene i det
restløse fôringssystemet fra WEDA?

• Alltid ferskt fôr gir bedre appetitt og dyrehelse.
• Selvvaskende anlegg holder bakteriene borte.
• Rask fôrblanding, rask utfôring og unik hygieneløsning 

i anlegget sikrer at næringsstoffene i fôret ikke brytes ned.
• WEDA gir økt trivsel og lønnsomhet.

Prøv et fôringssystem fra WEDA du også!

I løpet av kort tid i 2011 har vi levert 5 anlegg og enda flere er på gang. Du må gjerne spørre Atle Ravndal,
Johannes Soppeland, Olav Tjelta, Ove Aanestad og Jan Tore Torstveit om hvorfor de valgte WEDA. Spør også om
hvilke erfaringer de har hatt så langt. Vi tror hovedgrunnen er at investeringen blir tjent inn i løpet av  2-5 år.
Når du i tillegg får god kvalitet, bedre apetitt, økt tilvekst og ikke minst friskere dyr, så blir valget enkelt.

Alle blir lykkeligere med WEDA!

Vi takker alle gamle og ny kunder 
for et godt samarbeid og gleder 

oss til å følge opp alle 
i året som kommer.

BYGG & MONTASJE AS

ROALD KVERME
Daglig leder

P.B 285 - 4349 Bryne
Tlf: 901 05 132
Epost: roald@rkbygg.no      www.rkbygg.no

Ventilasjon
Innredning
Weda fôringsanlegg



8 svin – 10/2011

d I V E R S E

Hôrdur Hardarson og Gudbrandur 
Brynjulfson, svineprodusenter på Island 
var på avlsbesetningsmøtet i norsvin i 
november. Hôrdur er for øvrig leder for 
Islands svineprodusenter. Hôrdur og 
Gudbrandur har besetninger på hen-

holdsvis 150 og 120 purker. de mener det 
er tøffere å være svineprodusent på Island 
enn i norge, men kravene til binger og 
løsdrift er foreløpig ikke så strenge som 
her. Totalt er det 3900 purker på Island 
og avlsmaterialet, det er fra norsvin.

Odd Magne Karlsen er nyansatt spesial-
veterinær for svin hos Kjøtt- og fjørfe-
bransjens landsforbund (KlF). 
Han er ansatt i KlF i 30 prosent stilling, 
bosatt i Sandnessjøen, og skal i hovedsak 
jobbe med Helsetjenesten for svin og alt 
hva det betyr hos avlsbesetningene til KlF. 
Karlsen har blant annet tatt spesialistut-
danning på svin ved norges veterinærhøg-
skole.

Et skisseprosjekt for et samlet  
universitet av UMB og NVH på Ås 
forelå 1. november. 

Stortinget vedtok i 2008 at norges Vete-
rinærhøgskole (nVH) og Universitetet for 
miljø- og biovitenskap (UMB) skal sam-
organiseres til et nytt universitet på Ås. 
Samtidig ble det bestemt at Veterinær-
instituttet  skulle samlokaliseres med 
det nye universitetet. Siden 2008 har 
Statsbygg, i samarbeid med Fellesstyret 
for det nye universitetet samt Veterinær-
instituttet, vurdert tomtevalg og utfor-
ming av den nye campusen  på Ås.  
Et ferdig skisseprosjekt foreligger nå. 

Besøk fra Island

ny svineveteri-
nær i KlF

Skisseprosjekt Ås

PÅ BESØK: Hôrdur Hardarson (t.v.) og Gudbrandur Brynjulfson er svineprodusenter 
på Island.

Dyr som trives gir 
bedre inntjening.

InnrednInger
Reime Agri er Norges største og eneste produsent av komplette 

innredningsprogram for alle dyreslag. Innredningsløsningene er utviklet 
i nært samarbeid med forskningsinstitusjoner, forhandlere og dyktige 

brukere. Våre innredninger er kjent for solid kvalitet gjennom mange tiår.

Det er sunt bondevett

Jernbanevegen 22 , 4365 Nærbø, 51 79 19 00, www.reimeagri.no

Gardbruker: Rolf Asle Svela
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Bortimot alle hunderaser passer  til å være redningshunder.  
Men hva med å prøve en gris? 

Øystein Ahlstrøm, førsteamanuensis ved institutt for husdyr og akvakultur-
vitenskap på Universitet for miljø og biovitenskap på Ås, sier i følge Bergens  
Tidende at hunder generelt har egenskaper som gjør dem ideelle til å redde 
personer. 

– du kan si at et menneskes luktesans er som et frimerke, mens en hund til 
sammenlikning lukter over en hel fotballbane. det er snakk om bare noen få  
molekyler før hunden kan lukte det.  I teorien kunne man også brukt andre dyr, 
men hunden er veldig lett å trene opp, ettersom den er så sosial og lett under-
ordner seg en leder. En gris måtte vært det beste alternativet. de brukes jo også 
til å finne trøfler, sier Ahlstrøm.

– Kunne gjerne brukt en gris

– Dette er en anerkjennelse av 
Felleskjøpets FoU-innsats på 
husdyrfôr og de gode resultatene 
vi oppnår i norsk husdyrhold, 
sier Knut Røflo.

Han er administrerende direktør i 
Felleskjøpet Fôrutvikling, og har nå fått 
et nytt verv som styreleder for fôrbran-
sjen i Intercoop Europe. 

– Intercoop Europe er en døråpner for 
Felleskjøpet inn i europeisk fôrindustri, 
og styreledervervet i fagkomiteen for fôr 
og ernæring gir oss enda bedre anled-
ning til å samarbeide med de beste  
husdyrforskningsmiljøene og fôrutvik-
lerne i Europa, sier Røflo. Styrelederver-
vet i Animal Feed Committee innebærer 
at Røflo står i spissen for forskning og  
utvikling innenfor ernæring og fôr til  
husdyr i regi av Intercoop Europe. Inter-
coop Europe er en sammenslutning av 
de mest sentrale innkjøpssamvirkene i 
europeisk landbruk. 

– Felleskjøpet Fôrutvikling får nå 
enda tettere kontakt og samarbeid med 
de flinkeste innen husdyrfôr i Europa. 
dette er svært viktig for å lykkes i fram-
tida. det holder ikke bare å være flink på 
hjemmebane. Vi må ha tilgang til de  
beste forskningsmiljøene og fôrprodu-
sentene internasjonalt, sier Røflo. 

Unik norsk dyrehelse 
Vervet vil gi Røflo et godt innblikk i hva 
som rører seg i europeisk landbruk. 

– Et sentralt tema er den fortsatt om-
fattende bruken av antibiotika i store  
deler av europeisk husdyrhold. dette blir 
hovedtema på vår konferanse i Helsinki 
neste år. I norge har vi ikke de samme 
utfordringene, og debatten viser hvor 
gunstig stilt vi er med vår unikt gode  
dyrehelse. Her kan vi bidra fra norsk 
side. Samtidig har vi noe å lære.  

Begge deler er viktig for Felleskjøpene og 
norsk landbruk, sier Røflo. 

Fra Fôr til bord 
Røflo forteller at hans europeiske kolle-
ger er svært interessert i hvordan man i 
norge har samarbeidet i hele verdikje-
den – fra fôr til butikkhyllene. Han viser 
bl.a. til Felleskjøpet Fôrutviklings samar-
beid med norsvin, Tine og nortura om 
produkter som Gilde Edelgris, Prior  
Solegg og Tine Engfrisk.

FK leder an i europeisk fôrutvikling

EUROPEISK FÔRBRANSJE: Knut Røflo skal lede fôrbransjeutviklingen i de viktigste  
europeiske innkjøpssamvirkene.

Fatland og Grilstad styrker samarbeidet 
Kjøttkonsernene Fatland og Gril
stad styrker sin konkurransekraft 
gjennom å etablere et felles eid 
selskap for nedskjæring av gris og 
lam i Oslo, og slakterisamarbeid  
i Trøndelag. 

Fatland går inn på eiersiden i Grilstad-
eide Midt norge Slakteri AS. 

de to konsernene signerte den 18.  
november en rammeavtale for gjennom-
føring av samarbeidet etter at økono-
miske forhold og forhold til ansatte er av-
klart. Planen var at dette skulle avklares 
medio desember. 

norsk kjøttbransje er preget av svak 
lønnsomhet og overkapasitet. I forbin-
delse med den planlagte avviklingen av 
driften ved Grilstad avdeling Gjøvik ble 
det innledet samtaler mellom de to kon-
sernene om å utnytte eksisterende kapa-
sitet bedre for å styrke konsernenes kon-
kurransekraft. Samtalene har resultert i 
eiermessig integrasjon mellom de to 

konsern innen skjæring av gris og slak-
ting i Midt-norge. 

Beslutningen medfører dessverre at 
driften ved Grilstad avd. Gjøvik vil bli av-
viklet, noe som berører ca. 70 ansatte. Men 
fast ansatte blir tilbudt nytt arbeid i Oslo 
eller ved Grilstads fabrikk i Brumunddal. 

– Vi vet at dette vil medføre ulemper 
for de berørte ansatte og beklager dette, 
sier konsernsjef Odd Arne dalsegg. 

Men han mener at selskapene må ta 
ansvar for en bærekraftig utvikling både 
for seg selv og for bransjen.
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Satser hardt i Vindafjord

Det er vanskelig å få økonomi i 
nye grisehus. Det gjelder selv i 
Rogaland der byggeprisen ofte 
blir lav. Men Oddlaug og  
Osmund Birkeland i Vindafjord 
har greid det.

Erling Mysen

Vindafjord, Rogaland

Vi er i Imsland Vindafjord i Ryfylke. Vi 
passerer en gård der alt arealet er lagt om 
til juletredyrking, men på høyden borten-
for dukker opp et nytt stort grisehus. Her 
holder Oddlaug og Osmund Birkeland til. 
de satser på både ku og gris. 

Gården har mjølkekvote på 130 tonn 
og over 10 tonn i ytelse per ku. den har 
vært best i landet i ytelse for besetninger 
under 20 kyr. 

– det var viktig når vi fikk lån for å 
bygge grisehus, forteller Osmund.  
For i dag skjer det relativt ofte at banken 
sier nei. 

 

dobbelt sjU Ukers
det er smågrisproduksjon som gjelder i 
Birkeland, og her er bygd til maks konse-
sjon eller 180 purker. Systemet er 30  
purker i pulja og et dobbelt sju ukers  
system. det vil si grising hver tredje eller 
fjerde uke. 

– Fordelene du får med dobbel sju 
ukers er at en får færre purker i pulja ved 
bedekking og grising. En kan også fange 
opp omløpere og noe enklere gjøre bruk 
av ammepurker. det er også enkelt å  
legge om til vanlig sju ukers system hvis 
en ønsker det, forteller Osmund. Men  
erfaring fra blant annet danmark tilsier  
at resultatene i grisehuset går ned hvis 
antall purker i pulja passerer 40.

– det er mer enn nok jobb ved grising 
slik det er i dag, sier Oddlaug. de er  
begge med i grisehuset. I tillegg har de 
ansatt ei dame fra latvia som avløser. 

GOD PLANLEGGING: – Det er dyrt 
å bygge, men med god plan- 
legging kan du redusere prisen 
på et nytt grisehus, sier Osmund 
Birkeland. 

RÅNEBINGE: Rånebingen er fleksibel, og den kan lukkes slik at purkene kan gå rundt 
rånen.

2236 m2: Fjøset måler hele 86 x 26 meter 
og ligger på et høydeplatå. En gang går 
på langs gjennom huset, men ikke helt 
midt i. 
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Hun bor i bygda og blir stadig flinkere 
med gris. 

– det har vært minimalt med ferie  
etter bygginga. Men snart kan vi kanskje 
ta en tur. I teorien skal vi ha en eller to 
rolige uker mellom hver grising, sier  
Osmund. 

 
sPF ala sesseng
Birkeland har satset på SPF-griser. det 
betyr en tur i dusjen for alle som skal be-
søke grisehuset. Birkeland selger små-
grisen til SPF-slaktegrisbesetninger, og 
det gir 35 kroner i ekstrapris per smågris. 

Her er det tørrfôring som gjelder, og 
gården har samme system som Sesseng 
på Selbu, altså at skifte av fôrslag/fôr-
lass fases gradvis inn. Birkeland bruker 
Forum Gris purkefôr til purkene. I tillegg 
får alle grisene silo. det henter Osmund 
fra kufjøset. Mens smågrisen får små-
grisfôr etter resept fra Forum Gris fram til 
18 – 20 kg. deretter fases purkefôret 

gradvis inn, slik at en ligger på 50/50  
ved salg. 

– det gir et rimeligere fôr uten at til-
veksten går ned, forklarer Osmund. Og 
tilveksten har de kontroll på. 

– I snitt er den cirka 580 gram per 
dag, men vi har vært opp i nesten 620, 
forteller Oddlaug. Antall avvente ligger 
på 26, og det er en smågris mer enn det 
som ble budsjettert før bygging.  

 
5500 kr/m2

– det er veldig vanskelig å få økonomi i 
nybygg i dag. det gjelder også i Roga-
land. Men på denne gården greier de 
det, fordi resultatene er gode. dessuten 
greide de å bygge rimelig, sier rådgiver 
Rolf Gunnar Husveg i Fatland. 

Hele grisehuset kostet ca 11,5 mill. 
kroner med gjødselkum. Inkludert i dette 
var tomtekostnader på over en million 
kroner, fordi det var mye masse som 
måtte flyttes. det betyr at startkostnaden 
ble høyere enn normalt. Men deretter har 
de gjort det rimelig. 

– Vi hadde runde på runde med leve-
randørene om det kunne være smartere 
eller rimeligere måter å gjøre ting på, for-

teller Birkeland. dette er ikke et nøkkel-
ferdig grisehus. Osmund var selv bygg-
herre, og fikk inn tilbud fra ulike 
underleverandører. I Rogaland er det 
mange dyktige entrepenører som jobber 
rasjonelt og dermed rimelig.  

– Et eksempel er det elektriske arbei-
det. Vi ønsket den lokale aktøren her, 
men prisen var i utgangspunktet veldig 
høy. Men etter å ha forklart at dette var 
et grisehus kom vi fram til at ting kunne 
gjøres enklere enn først tenkt. Vi fikk 
dem til å jobbe slik entrepenører på  
Jæren gjør, og da ble regninga plutselig 
halvert, forteller Osmund. 

 Forts: neste side

Satser hardt i Vindafjord

7,8 m2: Fødebingen er fra Fjøssystemer. Fødebingen måler 3,2 x 2,45 meter.

ODDLAUG. Oddlaug en halv time etter at 
hun har vært i grisehuset.

 I TERRENGET: Gjød-
selkummen har tak 
og ligger nedsenket 
i terrenget
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Fødebinger På 7,8 m2

Selve huset består av betongelementer 
fra Finnøy satt opp av Grude bygg. det er 
ventilasjon med pustende himling i føde-
avdelingene, mens takventiler sørger for 
luftinntak i gjeldpurke- og rekrutterings-
avdelingene. Under støpejernsristene er 
det vakuumutgjødsling til gjødselkum 
med tak. Fødebingene er på 7,8 kvadrat-
meter av type FT25 uten fiksering, der 
smågrisene går igjen til de selges. Inn-
redningen er av glassfiber, og det er stort 
smågrishjørne. 

– Jeg liker bingen veldig godt, og  
forstår ikke at noen velger binger med 
fiksering. det kan ikke være framtida.  
Vi har i dag 11,2 avvente per kull, men 
skal bli bedre enn det, smiler Oddlaug. 

SILO: Alle grisene hos Birkeland får silo. 
– Det liker de godt, sier Oddmund.

FLUEFRITT: Birkeland har avtale 
med Anticimex også på flue-

bekjemping. På veggen maler 
de blant annet slike striper. Det 
var ikke ei flue i grisehuset når 

Svin var på besøk.

TANNSLIPING: Oddlaug sliper tenner på 
smågrisen.

• Sprek gris

• Flere avvente

• Lavt fôrforbruk

• Kort framfôringstid

Sæddoser bestilles hos Norsvin, 
tlf 62 51 01 00 eller se www.norsvin.no.

For kjøp av Hampshire-råner 
kontakt Kjell Bjørneng, 
mob 971 25 213.

www.kjottbransjen.no/ScanPig

Hampshire
– genetikk for 
kostnadsbevisste svineprodusenter

www.husdyrsystemer.no

Staldren® støver ikke, absoberer 
fukt og reduserer sjenerende lukt.
Staldren® etser ikke.
Staldren® minsker luftfuktighet.
Staldren® lett å spre.
Staldren® er dokumentert ikke 
giftig, dvs. verken hudirriterende 
eller helseskadelig for dyr og 
 mennesker.
Staldren® reduserer livs
betingelsene kraftig for flue- og 
loppelarver. 
Staldren® er pHnøytralt og 
dermed meget skånsomt overfor 
omgivelsene, fremmer et giftfritt 
miljø.
Staldren® er effektivt bakterie
drepende, og har dokumentert 
virkning mot f.eks. ecoli bak
terier, salmonella, capylobacter, 
tarmbrann Type A, aspergillus og 
stafylokokker.

Staldren® — Et effektivt
tørrdesinfeksjonsmiddel
Effektiv i grisebingene

Praktisk spann til 
 spredning av Staldren
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Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

w
w

w
.dialecta.no

Se www.fjossystemer.no for våre løsninger til gris.

Fjøssystemer bruker mye tid på gris, slik at du kan bruke litt mindre.  
Vi har plukket ut de beste produktene fordi vi vet hvordan effektive grisefjøs bygges og driftes.  

Og gode grisefjøs gir mer tid. Derfor har vi blitt bonden og alle dyrenes førstevalg.
Vi planlegger, prosjekterer, innreder og bygger komplette grisefjøs – fra gulv til tak.   

 

Tid for gris

 • Big Dutchman fôringsanlegg for tørrfôr og våtfôr • Inventar i glassfiber, fiberplater, betong og plast/rustfritt
• Big Dutchman ventilasjon • Vaskerobot • Krybber i rustfritt og polymerbetong

• Plastrister fra MIK, Tribar og betongspalter

w
w

w
.dialecta.no
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– Mer lønnsomt å levere lettere gris 
– Rådgivningen vi får fra slak-
teriene har ikke fokus på opti-
malt dekningsbidrag hos den 
enkelte produsent. Med dagens 
betaling av kjøttprosent er dek-
ningsbidraget viktigste parame-
ter for rett utslaktingsvekt. 

Tore Mælumsæter

Det sier de tre svineprodusentene Tor 
Oluf Kjølen, Per Arne nesjan og Jan Vegar 
dalen i nord-Trøndelag. 

– Slakteriet tåkelegger prissystemet, 
og vi som produsenter og selgere er for 
sløve. nå må vi produsenter snart skjøn-
ne at rett slaktevekt er der deknings-
bidraget er høyest, mener de. Men de 
retter ikke kritikken bare mot slakteri-
siden. de retter også skytset mot sine 
egne yrkesbrødre og norsvin, som de 
mener har et særlig ansvar og er i god 
posisjon til å regne på riktig utslaktings-
strategi og informere svineprodusentene 
om dette. 

– det er altfor mange produsenter og 
selgere av svinekjøtt som ikke bryr seg 
nok om å studere sine egne tall for å  
finne riktig utslaktingsstrategi. det taper 
de store penger på, og slakteriene tjener 
tilsvarende ved at de får billigere kjøtt, 
mener de tre. 

alle blør For dårlig 
Utslaktingsstrategi 
de sitter alle i styret i Forum Gris Trønde-
lag, og ingen av dem er rene slaktegris-
produsenter. nesjan er smågrisprodu-
sent (landsvin og hampshire, men faser 
nå over til rent landsvin), dalen er små-
grisprodusent (har gått over fra noroc til 
landsvin), men har nær familie som pro-
duserer slaktegris, mens Kjølen driver 
kombinert produksjon (noroc) og fôrer 
fram om lag tusen slaktegriser sjøl. de er 
likevel svært bevisste på at det er slakte-
grisen som er sluttproduktet i svinepro-
dusentenes verdikjede før slakteriene 
overtar. derfor er økonomien her viktig. 
de mener at for dårlig betaling av slakte-
skrottene slår tilbake på alle svineprodu-
senter, også de som lever av å selge 
smågriser. 

– Smågrisprodusentene blør når dek-
ningsbidraget blir for dårlig på slaktegri-
sen. Riktig utslaktingsstrategi er viktig 
for alle, sier de tre produsentene til Svin. 

sløve ProdUsenter 
de mener kort og godt at en gjennom-
snittlig slaktegrisprodusent taper rundt 
150 kroner i dekningsbidrag per gris på 
at de leverer for tung gris. dette på grunn 
av høyt fôrforbruk i sluttfôringa og  
ekstrem straff ved fall i kjøttprosent.  
de belegger dette med konkrete tall fra 
enkeltbesetninger, slaktedata fra all 
slaktegris som er levert i år, fôrforsøk fra 
Felleskjøpet, samt dekningsbidragskal-
kyler på ulike vekter og raser som er  
laget i samarbeid med Midt-norge Slak-
teri. de mener også at slakteriene mer  
eller mindre bevisst tåkelegger fakta og 

tjener gode penger på det, og utfordrer 
norsvin som sin fagorganisasjon til å gå 
på banen med slik rådgivning. 

– Mange produsenter tror at de får 
best betaling for slakt på 90 kilo, og der-
med leverer de det. Folk hører på rådene 
fra slakteriet. I følge tall fra Animalia 
(GP7-målingene ved slakteriene) så er 
kjøttprosenten om lag 63 ved et slakt på 
76 kilo. den faller til 61 ved 80 kilo og 
59,7 når slaktet bikker 88 kilo. det stør-
ste fallet i kjøttprosent er mellom 76 og 
80 kilo. Vi må også se på kraftfôrforbru-
ket når grisen blir tyngre. når kjøttpro-
senten faller med 0,2 prosent per kilo til-
vekst, koster det produsenten kr 6,40 
per kilo tilvekst, sier Per Arne nesjan.  
de tre mener at det mest lønnsomme for 
mange vil være å prøve å levere slik at en 
havner på 70 – 75 kilo slaktevekt i snitt. 
det blir også en betydelig forskjell i dek-
ningsbidrag mellom rasekombinasjone-
ne. For en produsent som leverer noroc 
(fasefôring) så er dekningsbidragskurven 
forholdsvis flat mellom 67 – 75 kg, mens 
det faller kraftig fra 78 kilo. Ved nor-
hybrid/landsvin (fasefôring) finner de en 
tilsvarende kurve, men her vil det opti-
male dekningsbidraget ligge på slakte-
vekter mellom 69 og 82 kilo. deknings-

TILSLØRES: – Optimal utslaktings-
strategi blir i dag tilslørt for mange  
produsenter, mener Tor Oluf Kjølen (f.v.), 
Per Arne Nesjan og Jan Vegar Dalen.  
De mener at produsentene må bli mye 
flinkere til å regne på økonomien ved 
riktig utslakting i forhold til egne forut-
setninger.
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bidraget er også ekstremt mye høyere for 
denne grisen. Men det dreier seg ikke 
bare om å oppnå høyest mulig kjøttpro-
sent. de mener at dette må vurderes opp 
mot fôrforbruket som går med til å pro-
dusere tilveksten. Fôrforbruket ryker fort 
i været under sluttfôringa, og da særlig 
på kastratene. Trønderne mener også at 
en optimal slaktevekt for kastrater er 
noen kilo lavere enn for purker. 

noen kan greie Flere slakt 
Også andre forhold har betydning når  
utslaktingsstrategien skal vurderes, 
blant annet i forhold til om en har ledig 
produksjonskapasitet i henhold til  
konsesjonsreglene eller ikke. Har du  
ledig produksjonskapasitet i forhold til 
regelverket, kan du rekke opp til ett  
innsett mere i året ved at framfôringstida 
reduseres. 

– For å øke slaktevekta fra 80 til 81 kg 
kreves det ca 1,5 kg tilvekst på den le-
vende grisen. Med et normalt fôrforbruk 
på 3,5 fen per kg tilvekst (fra 80 – 81 kg 
slaktevekt) og en kraftfôrpris på 3,05 kr 
per fen, koster det meg ca 16 kroner bare 
i kraftfôr. Hvis jeg får 22 kroner kiloen for 
kjøttet, så kan du si at jeg får seks kroner 
i forenklet dekningsbidrag per gris i slak-
tetilvekst. når så kjøttprosenten normalt 
sett faller med 0,2 % per kg tilvekst, ut-

gjør det den kostnad på kr 6,40 
(0,2 x 80 kg x kr 0,40). Vi taper med andre 
ord 40 øre per kilo tilvekst fra 80 – 81 
kilo. Felleskjøpets fôrforsøk viser også 
en markant økning i fôrforbruk fra 
80 – 90 kg slaktevekt (3,5 – 4,5 fen per 
kg levende tilvekst). når vi i tillegg får et 
fall i kjøttprosent på minimum 0,2 per kg 
slaktevekt blir det ekstremt dårlig økono-
mi å levere tung gris. noen private  
slakterier garanterer en minimum kjøtt-
prosent på 59 prosent på tung gris. den-
ne burde ha vært på minst 61 prosent 
hvis det i hele tatt skulle målt seg med å 
levere grisen på 75 kg, mener nesjan. 

vær kritisk til råd 
– Så hva mener dere er moralen her ? 

– Hvis slaktegrisprodusenten tar for 
seg noen slaktegrisoppgjør og grupperer 
grisen etter vekt og kjøttprosent, så vil 
han finne ut hvordan kjøttprosenten utvi-
kler seg i egen besetning. der hvor kjøtt-
prosenten begynner å falle markant vil 
være omentrent der dekningsbidraget er 
høyest. Med dagens prissystem vil det 
da for de fleste være mest lønnsomt å  
levere grisen med en gjennomsnittlig 
slaktevekt på mellom 70 og 76 kg. da blir 
dekningsbidraget minst 100 kr høyere 
enn ved en gjennomsnittlig slaktevekt 
på 85 kg. det er ikke engang sikkert at 

det lønner seg å levere fulle puljer hvis 
6 – 7 griser faller utenfor dB-kalkylens 
toppområde, mener de tre trønderne.  
de er meget forundret over at den grisen 
som forbrukeren vil ha (noroc), gir det 
dårligste dekningsbidraget, og spør om 
dette vil forsterke seg ytterligere når  
nortura nå starter med ren duroc som 
farrase. 

– Hvis alle slaktegrisprodusenter be-
gynner å levere slaktegrisen sin når 
dekningsbidraget er høyest vil vi få en 
underdekning på minimum 4000 tonn. 
da er det ikke grunnlag for høy omset-
ningsavgift, og det blir mulig å ta ut mål-
pris. de mener at det i dag ofte er slik at 
de med 5,5 ukers puljedrift og sju ukers 
puljedrift med ei slaktegrispulje kommer 
best ut økonomisk. det skyldes at disse 
må tømme rommene når grisen er  
maksimalt 20 uker (70 dager hos en 
slaktegrisprodusent). det gir ei slakte-
vekt i overkant av 70 kilo.

– Kjøttprosenten faller med 0,25 
til 0,3 prosentpoeng for hvert 
kilo grisen vokser. Og fôrforbru-
ket per kilo tilvekst øker sterkt 
ved høye vekter. 

Det sa Ragnar Hogstad under et region-
møte som norsvin Trøndelag arrangerte i 
Snåsa medio november. Hogstad er råd-
giver i Grilstad, Midt-norge Slakteri. Han 
pekte på at riktig utslaktingsstrategi må 
tilpasses hver enkelt besetning. En 
mengde faktorer påvirker valg av utslak-
tingsstrategi, så som puljedrift og tildelt 
bingetid, genetisk kvalitet på slaktegri-
sen, rasesammensetning, fôringsregimet 
og andre forhold som har med helse, 
miljø, smittepress og driftsledelse å  
gjøre. Han har tatt utgangspunkt i esti-
merte verdier og grunndata fra Animalia 
ved de mest relevante griseslakteriene i 
norge. 

– Kjøttprosentberegningene må korri-
geres i forhold til vekta, og da får vi en 
variasjon på cirka 0,25 kjøttprosent per 
kilo. Men det er variasjoner bak disse  

tallene også. Jeg har prøvd å legge inn 
Felleskjøpets fôrtabell for slaktegris. der 
kan fasefôring, sterk og svak fôring, fôr-
spill og lignende korrigeres. Jeg har for-
søkt å legge inn gjennomsnittstall for å 
optimere i den enkelte besetning. Resul-
tatene mellom besetninger jeg har sett 
på varierer voldsomt. Men håpet er at jeg 
på denne måten skal få et rådgivnings-
verktøy som kan beregne nøyaktige ver-
dier i den enkelte pulje. En sorterer ulike 
vektgrupper, får kjøttprosenter og legger 
inn utbetalingspriser ut fra avregnings-
programmet. data om forbruk av fôren-
heter per pulje kan hentes fra Ingris eller 
fôringsmaskiner. Så kan en legge på en-
hetskostnadene for fase 1 og fase 2, og 
slik får vi en lønnsomhetsbetraktning per 
vektgruppe, eller dekningsbidraget per 
gruppe, sier Hogstad. Han har ikke brukt 
dette verktøyet lenge, slik at det er ikke 
kalibrert mot andre grupper. Så de talle-
ne han tar ut per pulje og besetning er i 
høyeste grad estimerte tall. Men etter 
hvert som han kjører de enkelte beset-
ningene regner han med å få kalibrert 
tallene slik at dette blir et bra rådgiv-
ningsverktøy. 

– Mener du at mange selger for  
tung gris i dag? 

– Ja, jeg tror nok en god del gjør det. 
Fôrforbruket går opp på større gris og til-
veksten ned. Men jeg tør ikke peke på et 
vekttall og si at akkurat der snur økono-
mien. Svaret vil avhenge av fôrkurver og 
hvor fort grisen går. Men generelt tror  
jeg mange nå erfarer at det lønner seg å 
fôre hardt hele tida og heller slakte ut litt 
tidligere enn en har pleid å gjøre.  
da får en også bedre opptørking og for-
hold for neste pulje. Genetisk kvalitet  
på dyret og fôringa har alt å si. Vokser  
grisen sakte lønner det seg å slakte ut 
tidlig. En som vokser fort kan det  
kanskje være lønnsomt å ha med litt  
lenger. 

– Jeg skulle gjerne hatt fasitsvar når 
det gjelder kjøttprosent og pris for ulike 
vektgrupper. når vi vet at en kjøttprosent 
betyr 40 øre per kilo så dreier det seg 
fort om mye penger, sier Ragnar  
Hogstad.

– Må tilpasses hver enkelt besetning

MYE: – Når vi vet at 
en kjøttprosent betyr 
40 øre per kilo så 
dreier det seg fort  
om mye penger, sier 
Ragnar Hogstad.
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Den relative lønnsomheten hos 
den norske slaktegrisprodusen-
ten avgjøres i stor grad av fakto-
rene fôrutnyttelse, kjøttprosent 
og økonomisk optimal slakte-
vekt. 

Anders T. Øfsti

Fag- og markedskonsulent Norsvin

I motsetning til rammebetingelser som 
målpris og kraftfôrpris, er dette faktorer 
som svineprodusenten kan styre i sitt 
eget grisehus. det forutsetter imidlertid 
at forutsetningene for en eventuell kal-
kyle stemmer overens med virkeligheten 
i den enkelte besetning. Spesielt når det 
gjelder utvikling i kjøttprosent på økende 
slaktevekt, synes det å versere sprikende 
grunnlagstall blant produsenter og råd-
givere i norge. norsvin har gjort et arbeid 
for å dokumentere nettopp denne utvik-
lingen i kjøttprosent på økende slakte-
vekter. 

høy avregning For 
kjøttProsent 
I norge har vi en særnorsk høy betaling 
for kjøttprosent. Årsaken til dette ligger i 
industriens råvarebehov, hvor de histo-
risk sett har hatt problemer med å få om-
satt tilstrekkelige mengder norsk spekk 
på en fornuftig måte. Til sammenligning 
ligger vi fire ganger over danskene i beta-
ling for kjøttprosent, mens engrosprisen 
i danmark er om lag halvparten av den 
norske prisen. Med andre ord er kjøttpro-
sent grovt sett dobbelt så godt betalt i 
norge som i danmark. 

hva er din kjøttProsent ? 
Kjøttprosent er en egenskap som i aller 
høyeste grad påvirkes av driftsforhold i 
den enkelte besetning; fôrstrategi, fôr-
innhold, slaktevekt, rasekrysning og kjønn 
er forhold som alle påvirker den kjøttpro-
senten man ender opp med i en besetning. 
Og som man ser av figur 1 varierer kjøtt-
prosent med økende slaktevekt mye fra 
besetning til besetning. Her har norsvin 
hentet inn et representativt landsgjen-
nomsnitt for noroc i 2010, samt data fra 
to enkeltbesetninger med noroc. 

landsgjennomsnittet for noroc viser 
en nedgang i kjøttprosent med økende 
slaktevekter og som forventet øker ned-
gangen per kg på tunge slaktevekter. 
Gjennomsnittlig slaktevekt var 79,9 kg. 

På slaktevekt 75 kg og 85 kg er endring 
per kg henholdsvis -0,13 % og -0,17 %,  
se tabell 1. Bak disse tallene ligger et re-
presentativt utvalg av slaktet noroc i 2010 
og stigningstallene kan således sees på 
som temmelig robuste. Imidlertid er be-
setningsvariasjonen stor, og man bør 
faktisk kjenne utviklingen i sin egen be-
setning for å kunne si noe fornuftig om 
hva som er økonomisk optimal slaktevekt. 

kjøttProsent er 
besetningsavhengig 
Ser vi nærmere på figur 1 og grafen for 
produsent 1 ligger denne skyhøyt over 
gjennomsnittet for noroc. Grisen er nøy-
aktig den samme, men strategien i be-
setningen favoriserer høy kjøttprosent.  
I denne besetningen fôres våtfôr restrik-
tivt med maksimalt 3,0 FEn/dag. Slutt-
blandingen er optimert til drøyt 8,4 gram 
fordøyelig lysin per fôrenhet, noe som må 
betraktes som forholdsvis mye protein. 
Ved å fôre såpass restriktivt begrenser 
produsenten imidlertid daglig tilvekst, 
noe som gjenspeiles i gjennom snittlig 
slaktevekt på 78 kg i et 16-ukers system. 

Produsent 2 har stikk motsatt strategi 
av produsent 1. Her fôres det tilnærmet 
appetitt med våtfôr og daglig tilvekst var 
nærmere 1100 gram/dag, noe som ga 
gjennomsnittlig slaktevekt på drøyt 83 
kg i et 16 ukers system. Her brukes det  
ei svært proteinrik sluttblanding som er 
optimert til 8,9 gram fordøyelig lysin per 
fôrenhet. Man ser at produsent 2 ligger 
under landsgjennomsnittet for kjøttpro-
sent. I utgangspunktet skulle man tro at 

Kjøttprosent og økonomisk op timal slaktevekt 

Tabell 1. Utvikling i lønnsomhet ved økende slaktevekt. Gjennomsnitt for LYLD i 2010.

KOMPLISERT: Beregning av økonomisk optimal slaktevekt er komplisert. En må velge 
forutsetninger om eksempelvis fôrforbruk, tilvekst, spredning i slaktevekt, utvikling i 
kjøttprosent på økende slaktevekter og puljetillegg. Men en kan velge å se på hva 
som skjer med verdien av en enkelt gris på økende slaktevekter. 

Slakte-
vekt

FEn/kg 
tilvekst

Kjøtt % Kjøtt %,  
endring per kg

differanse, slakteinntekt/
fôrkostnad, kr per kg

Akk. differanse, slakte-
inntekt/fôrkostnad, kr

72 3,4 62,4 -0,12 4,3 4,3

74 3,5 62,2 -0,13 3,6 11,9

76 3,5 61,9 -0,14 2,9 18,1

78 3,6 61,6 -0,15 2,2 22,9

80 3,6 61,3 -0,15 1,4 26,1

82 3,7 61,0 -0,16 0,6 27,8

84 3,8 60,6 -0,17 -0,1 27,9

86 3,8 60,3 -0,18 -1,0 26,4

88 3,9 59,9 -0,19 -1,8 23,2

90 3,9 59,5 -0,19 -74,6 -53,7

92 4,0 59,1 -0,20 -4,3 -61,9

94 4,1 58,7 -0,21 -5,2 -71,8

96 4,1 58,3 -0,22 -113,8 -191,2
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denne besetningen med såpass hard ut-
fôring ville ha et markant fall i kjøttpro-
sent med økende slaktevekter, men man 
ser faktisk at fallet i kjøttprosent på høye 
slaktevekter er lavere enn landsgjen-
nomsnittet. det kan godt tenkes at dette 
er en effekt av bruk av proteinrikt slutt-
fôr. det kan også nevnes at besetningen 
har svært god fôrutnyttelse og ligger 
jevnt og trutt under 2,5 fôrenheter per kg 
tilvekst. 

hva er økonomisk oPtimal 
slaktevekt? 
Beregning av økonomisk optimal slakte-
vekt er komplisert og man må nødven-
digvis velge en del forutsetninger som 
for eksempel fôrforbruk, tilvekst, spred-
ning i slaktevekt, utvikling i kjøttprosent 
på økende slaktevekter og puljetillegg. 
Man kan imidlertid velge å se på hva 
som skjer med verdien av en enkelt gris 
på økende slaktevekter. dette er en kraf-
tig forenkling av virkeligheten, men brukt 
med varsomhet kan en slik tilnærming gi 
et godt bilde av optimal slaktevekt i en 
besetning. I vår vurdering har vi brukt av-
regningspriser fra nortura og besetnings-
spesifikke verdier for kjøttprosent som 
vist i figur 1. Utvikling i fôrforbruk på 
økende slaktevekter er hentet fra  
Felleskjøpet Fôrutvikling (H. Sterten, 
pers. medd.). Fôrpris er satt til 3,00 kr/
FEn. Hvis fôrforbruk og/eller fôrpris i din 
besetning avviker fra dette vil det ha stor 
betydning for resultatet av økt slakte-
vekt. 

høy kjøttProsent har verdi 
Med de nevnte forutsetningene og sam-
menheng mellom slaktevekt og kjøttpro-
sent hentet fra landsgjennomsnittet for 
noroc i 2010, får vi økt lønnsomhet med 

slaktevekt opp til 82 kg (tabell 1 og figur 
2). Merverdien ved å slakte på 82 kg 
kontra 72 kg er drøyt 20 kr/gris. For beg-
ge produsentene i figur 2 gir det tilsyne-
latende økt lønnsomhet ved slaktevekt 
helt opp til 90 kg. det er her man må være 
varsom med å tolke dette bokstavelig. 
For eksempel har produsent 1 gjennom-
snittlig slaktevekt på 78 kg, men vedkom-
mende kan ikke øke tilveksten sin vesent-
lig uten at det også endrer forutsetningen 
for utvikling i kjøttprosent. Men en kon-
trollert økning i slaktevekt vil høyst sann-
synlig gi forbedret lønnsomhet, også 
spredning i slaktevekt tatt i betraktning. 

Produsent 2 har med sin høye tilvekst 
romslig med tomtid i grisehuset. Sann-
synligvis vil det være lønnsomt for denne 
produsenten å dempe tilveksten noe slik 
at vedkommende oppnår bedre kjøttpro-
sent. Til tross for at produsent 2 har 5 kg 
høyere slaktevekt enn produsent 1, er 
lønnsomheten per slakteskrott lavere. 
dette illustrerer godt den økonomiske 
verdien av høy kjøttprosent! 

hva annet må vi tenke På? 
I den virkelige verden vil puljetillegg og 
spredning i slaktevekt legge sterke førin-
ger for utslaktingsstrategi. Som vi ser av 
figur 2 er det dårlig lønnsomhet med 
slaktevekt over 90 kg og kommer man 
over 95 kg er resultatet direkte elendig. 
det gir seg sjøl at man må unngå for 
mange slakt over disse vektgrensene.  
I tillegg er det en forutsetning at man har 
nøyaktige produksjonsregistreringer for  
å kunne evaluere effekten av innsatte til-
tak. det kan være interessant å ta en kikk 
på hvordan kjøttprosenten utvikler seg i 
egen besetning med økende slaktevek-
ter. dersom fallet i kjøttprosent er større 
enn det gjennomsnittstallene for noroc 

viser, er det god grunn til en nærmere 
kikk på både utfôringsstrategi og valg av 
kraftfôr.

Kjøttprosent og økonomisk op timal slaktevekt 
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Figur 1. Utvikling i kjøttprosent på økende slaktevekter. 
Landsgjennomsnitt Noroc 2010, produsent 1 og produsent 2

Figur 2. Utvikling i relativ lønnsomhet ved økende slaktevekter. 
Landsgjennomsnitt Noroc 2010, produsent 1 og produsent 2
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– Ja, det har kostet oss en milli-
on i året å drive de fem-seks  
siste åra. Men det gikk bra før 
det, og jeg har ikke tenkt å gi 
meg. Nå investerer jeg tvert i 
mot for framtida, sier Niels 
Overgaard (45). 

Tore Mælumsæter

Herning, Danmark

Og det er nok minst to gode grunner til at 
han fortsatt får bankens velsignelse til å 
satse på investeringer akkurat nå; for det 
første har han 19 år bak seg som svine-
produsent uten å tape penger. For det 
andre har han produksjonsfaglige resul-
tater helt i toppen. Han er tett oppunder 
målet om 600 purker i kombinert pro-
duksjon (prøver å selge 5000 smågriser). 
For ti år siden var dette en stor besetning 
i danmark, men det er det ikke i dag.  
Viktigere er det at effektivitetskontrollen 
(WinSvin) viser 31,3 avvente per årspurke 
de tre siste månedene. 

Og resultatet var like godt de måne-
dene før der. Han er med andre ord en  
av de flinkeste i klassen. Til tross for  
dette har altså produksjonen gått med 
røde tall de siste åra. Hvordan er ikke  

da situasjonen for den svakeste tredje-
delen? 

– Riktig vanskelig har det vært, sier 
Overgaard. 

 
driver to nabogårder
niels kommer fra Enggaarden, en mindre 
eiendom like utenfor Herning by omtrent 
midt på Jylland. Her bor foreldrene hans i 
dag, og dette er hovedbølet for smågris-
produksjonen. det er også litt slaktegris-
produksjon her. I 1994 kjøpte de til en 
gard like i nærheten, Asmindkær. Her var 
det også 200 purker på kjøpstidspunk-
tet, men husa var nedslitt. de valgte der-
for å bygge om til slaktegrisproduksjon 
på denne eiendommen. Her bygde også 
niels et flott nytt våningshus for tre år  
siden, hvor han bor sammen med kone 
og to sønner på 6 og 11 år. I forbindelse 
med ombygging og utvidelse av svine-
produksjonen søkte de om miljøgodkjen-
nelser for 9300 slaktegriser på Asmind-
kær og 4200 på Enggaarden, til sammen 
13 500 slaktegrisenheter. det var en lang-
varig og komplisert prosess å få til dette 
(se egen sak). Sammen drives disse to 
eiendommene nå under selskapsnavnet 
Enggaarden Mørup Aps. 

– det har vært tøffe økonomiske år for 
danske svineprodusenter. Men når jeg  
likevel fikk banken med på å bygge så 
skyldes det at jeg har hatt mange år med 
plusstall bak meg. nå håper jeg på nye 25 
år uten underskudd, sier niels og smiler.

lager eget Fôr
Han sådde den siste høstsæden 5. okto-
ber, og det er uvanlig sent. den bør være 
sådd før 25. september. de driver om lag 
5000 dekar jord, hvorav hoveddelen er i 

eget eie. dette passer noenlunde med 
gjødselproduksjonen, men de bruker  
naturligvis også noe handelsgjødsel, om 
lag 25 kilo per dekar. Hele kornavlinga 
brukes til egen fôrproduksjon i grise-
huset. det er mølle og siloer på begge  
eiendommene. det brukes vårfôring i 
alle avdelinger, unntatt til smågrisene. 
de får det tørt. 

– Vi dyrker mye hvete, for det er det 
beste grisefôret. Men vi dyrker også hav-
re, vinterbygg, litt vårbygg og raps også. 
det meste sås om høsten, sier han. 

Fornøyd med resUltatene
det er to ansatte i smågrisproduksjonen 
på Enggaarden, en driftsleder og ei 
ukrainsk jente i fødeavdelingen. I tillegg 
er det en ansatt i slaktegrisstellet, og en 
skoleelev som hjelper til i jordbruket og i 
grisehuset etter behov. niels sjøl har in-
gen faste daglige funksjoner i smågris-
produksjonen, men alle stepper naturlig-
vis inn for hverandre ved behov for 
avløsning. det er mye papir- og organise-
ringsarbeid som skal gjøres i en så stor 
produksjon, og det faller hovedsakelig 
på niels. Han er veldig godt fornøyd med 
resultatene som de ansatte leverer, og 
de har da også i mange år hatt bonus-
ordning i avlønningssystemet. I 2005 
satte de 25 avvente som nullpunkt. niels 
innrømmer at dette tallet burde ha vært 
høyere i dag. Ved 26 avvente øker lønna 
med én prosent, og tilsvarende oppover. 
de ansatte tjener mellom 23 000 og 29 
000 danske kroner i måneden. 

28 dager avvenningstid
de tilstreber å ligge på den lovbestemte 
avvenningstida på 28 dager. Men i dan-

Når også de flinke i klassen taper penger 

KASTRERER: Det går unna 
når Oksana kastrerer 

hanngriser.

TØRT: Det er våtfôr i hele huset, men ikke i smågrisavdelingen. Der gis det tørt fôr. 



19svin – 10/2011

n O R d E n

mark skal avvenningstida være minst 28 
dager i gjennomsnitt. I fødeavdelingen 
fikseres purkene i fire uker. Også de nes-
te fire neste ukene i bedekningsavdelin-
gen står purkene fiksert. I gjeldpurkeav-
delingen er det løsdrift i store binger, og 
her er opplegget meget spesielt, også 
sett med danske øyne. da de bygde ville 
de ha en eteboks per purke slik vanlig er. 
Men Videncenter for svineproduktion 
(VSP) ville gjerne prøve et forsøk med 
bokser til halvpartene av purkene i bin-
gen og åpen langtro til den andre halv-
parten. På denne måten kan de nå ha  
26 purker i samme binge som det ellers 
bare hadde vært plass til 21 purker i. 
dessuten spares utgiftene til halvparten 
av innredningen. danskene kaller syste-
met for «Opti-sti», fordi den optimerer 
arealet på bingene. 

– Jeg trodde ikke på dette systemet 
da jeg fikk høre om det, men det funge-
rer. Purkene innordner seg utrolig fort 
dette systemet, og det er stort sett de 

samme som eter i boks og tro hver gang. 
Ungpurkene velger som regel troa. Vi så 
ingen forskjell på denne løsningen og 
den tradisjonelle, så da valgte vi like 
godt å bygge slik også for resten av pur-
kene. det er lite slåssing, sier Overgaard. 
Han gjør ingen spesiell sortering av pur-
kene. Unge og gamle går sammen gjen-
nom hele produksjonen.

Når også de flinke i klassen taper penger 
KLASSISK: Slik ser 
fødebingen ut. 

OPTI-STI: Denne bingen i gjeldpurkeavdelingen er helt spesiell. Her er det kombina-
sjon av etebokser og langtro. På denne måten får en plass til flere purker, og en spa-
rer samtidig innredningskostnader. Overgaards erfaringer er gode.

DREKTIGHETSAVDELIN-
GEN: Oversikt over 
drektighetsavdelin-
gen. Ved inseminering 
åpnes og lukkes disse 
slusene for rånekon-
takt. 

KOMBINERT: Slik ser en 
av slaktegrisbingene 
på Enggaarden ut.

SATSER: Fire-fem tøffe år til 
tross; Niels bygger og satser 

for framtida. Han bruker blant 
annet penger på å bygge en 

flott avdeling med gode fasili-
teter for de ansatte.

HALMDOSERING: Det er lettvint å 
strø litt halm til grisene flere  
ganger om dagen med denne 
maskinen. Den går gjennom  
bedekningsavdelingen og gjeld-
purkeavdelingen. Samlet investe-
ring kom på cirka 350 000 danske 
kroner.

Nøkkeltall (kilde: WinSvin)

561 årspurker (bygges opp til 600)

Ant. avv./årspurke (010411-290911) 31,3
dødfødte per kull 1,8
Avvente per kull 13,5
diegivningsperiode 32 dager
Vekt ved avvenning vel 7 kilo
daglig tilvekst (klimastald 91 dg) 505

Resultat slaktegris fire siste innsett:
dB per gris Asmindkær dKK 106,76
dB per gris Enggaarden dKK 118,23
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Det er ikke bare enkelt å få lov 
til å produsere svinekjøtt i  
Danmark. Det har mange bøn-
der fått erfare. Niels Overgaard 
brukte tre år på å få planene i 
orden.

Tore Mælumsæter

Ansvarlig redaktør for Svin Norsvin

Han bor som sagt like sør for byen Her-
ning på Jylland (se egen reportasje om 
produksjonsomfang, jordbruksareal og 
lignende). Målet å produsere smågriser 
på om lag 600 purker, samt produksjon 
og salg av 13 000 slaktegriser, fordelt på 
to eiendommer som han selv eier. 

den ene eiendommen ligger 4 – 500 
meter unna den grensen som defineres 

som bysonen. den andre ligger 300 me-
ter utenfor bysonegrensa. Enkelt sagt 
fungerer de danske miljøreglene slik at jo 
flere griser du har, jo større må avstan-
den være til folketette områder. Hvert  
grisehus beregnes for seg, og gulvtypen 
spiller rolle for miljøberegningene, som 
er svært kompliserte. Høydene på utluf-
tingspipene teller også med i beregnin-
gen. det kan ha betydning for lukta, og 
det er grenser for hvor mye det kan lukte 
fra svinefarmen.

– Jeg hadde hjelp av min lokale svine-
rådgiver til å forberede miljøsøknaden. 
den skal godkjennes av myndighetene i 
Herning kommune. For Enggaardens del 
tok det to år og tre måneder å få behand-
let og godkjent miljøplanen. For den  
andre eiendommen tok det tre år og fem 
måneder. Hvis jeg skulle finne på å for-
andre planene, må det søkes på nytt 
med en ny runde i miljøbyråkratiet. Vi 

fikk godkjent til sammen 13 500 slakte-
grisenheter per år på de to eiendom-
mene til sammen, og vi har nå tre år på  
å oppfylle miljøansøkningen, sier  
Overgaard. 

I slaktegrishusene er det fullspalte-
gulv overalt, men det er det ikke hos  
purkene. I fødeavdelingene og hos de 
drektige purkene er det fast gulv og  
spaltegulv på halvparten av arealet. de 
løsgående har litt fast gulv og litt spalter. 
det har også smågrisene. 

Miljøgodkjenningen tar for seg hvert 
enkelt hus for seg. den enkelte miljø-
søknad blir offentliggjort/avertert i lokal-
avisen og på nettet, og her blir det kunn-
gjort hva som foreslås tillatt. 

I Overgaards tilfelle kom det inn-
sigelser fra to naboer, men nå er miljø-
planen godkjent og i orden. Prosessen  
er imidlertid omstendelig og tar svært 
lang tid.

Miljøgodkjenning 
tok tre år

LANG TID: – Jeg hadde hjelp av min  
lokale svinerådgiver til å forberede mil-
jøsøknadene. Det tok omlag tre år å få 
dem godkjent for begge eiendommene, 
sier Niels Overgaard.

Klar?
Er du klar for Fatland i 2012

www.fatland.no

Fatland Jæren
Fatland Ølen
Fatland Oslo

Til
Fatland

97 97 21 20
97 98 55 22
97 69 26 51
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•	 Mer	intramuskulært	
fett	-	mer	smak

•	 Mindre	tap	av	kjøtt-
saft	-	mer	smak,	
mindre	svinn

LYD - Nortura 
øker slakte- og 
kjøttkvaliteten

Fotograf	Tina	Westergaard

Hele bygg, profilerte stålplater eller komponenter. Vi har det du trenger. Ta kontakt med oss for et tilbud.
Tlf. 69 31 05 50 eller Fax. 69 31 05 49

email: kjell@borga.no eller besøk websiden vår www.borga.no
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Afrikansk svinepest har de siste 
årene blitt påvist i flere områder 
i Kaukasus og i Russland.  
I Russland har det vært utbrudd 
både i St. Petersburg-området og 
i nærheten av Murmansk, bare 
10-15 mil fra norskegrensa. 

Peer Ola Hofmo

Overveterinær Norsvin

kort om aFrikansk svinePest 
Afrikansk svinepest (ASF) ble første gang 
oppdaget i Kenya i 1921. Etter det har 
sykdommen vært til stede i mange afri-
kanske land, særlig sør for Sahara. Syk-
dommen skyldes et virus og gir stor dø-
delighet hos tamsvin. Viltlevende 
afrikanske griser (vortesvin, busksvin, 
penselsvin og skogssvin) blir lett infisert, 
men de får svært små mengder virus i 
kroppen og viser sjelden klinisk sykdom. 

Viltlevende svin er derfor det viktigste re-
servoaret for afrikansk svinepestvirus. 
Virusoverføring direkte fra viltlevende 
svin til tamsvin er sjeldent. 

I Afrika overføres viruset fra viltleven-
de svin til tamsvin som oftest via en 
midd. Midden er imidlertid ikke nødven-
dig for virusets overlevelse, og midden er 
derfor bare en passiv vektor. når nye 
 steder blir infisert er det som oftest som 
følge av at griser spiser infisert kjøtt, 
gjerne matavfall fra internasjonale fly-
plasser og havner eller ved at folk tar 
med seg infisert kjøtt. 

 
Fra aFrika til eUroPa 
På 1970 og 1980 tallet spredte ASF seg 
fra Afrika til en rekke land i Europa. Store 
ressurser ble lagt ned for å utrydde syk-
dommen, og sykdommen ble begrenset 
til Sardinia og Afrika, spesielt i sør-østli-
ge områder. Utover 1990 og 2000- tallet 
skjedde en videre utbredelse på det afri-
kanske kontinentet, men i 2007 ble syk-
dommen igjen påvist på det europeiske 
kontinentet, denne gangen i Georgia. Al-
dri før hadde det vært utbrudd av ASF så 
langt nord. Viruset som ble isolert fra 
dette utbruddet viste seg å være identisk 
med det viruset som sirkulerte i Mosam-
bik, Zambia og på Madagaskar. 

Utbruddet i Georgia var i en grisebe-
setning nær havnebyen Poti, og man an-
tar at dette skyldes fôring av griser med 
usterilisert matavfall fra en båt. Viruset 
har spredt seg raskt i området, og foru-
ten i Georgia har det vært utbrudd i Ar-
menia, Aserbajdsjan foruten Russland. 
Siden introduksjonen i Kaukasus har OIE 
registrert over 260 utbrudd, og bare i 
Russland er kostnadene beregnet til mel-
lom 5 og 7 milliarder norske kroner. Alle 
virusisolatene fra Kaukasusområdet og 

Russland har i sekvenseringsanalyser 
vist seg å være identiske. Man regner 
derfor med at alle utbruddene kommer 
fra samme kilde (matavfall fra én båt). 

endemisk i rUssland 
I Russland har sykdommen spredt seg 
ukontrollert i løpet av de siste to årene. 
Majoriteten av sykdomstilfellene er i 
Kaukasus-området, men det har vært 
mange utbrudd i andre deler av Russland 
uten at man kan påvise noen smittemes-
sig kontakt mellom rammede besetnin-
ger. Mange av sykdomstilfellene er hos 
«bakgårdsgriser», og i flere tilfeller er det 
funnet dumpede døde griser hvor en har 
påvist viruset. det er flere spredningsteo-
rier, en av dem er fôring med usterilisert 
matavfall fra det russiske forsvaret. 

det er stor sannsynlighet for at ASF vil 
bli endemisk i området, særlig i Russ-
land. Årsaken til det er at det er funnet 
ASF-virus i villsvinpopulasjonen, svært 
utbredt ulovlig handel med gris og svine-
kjøtt, stor tradisjon med fôring med mat-
avfall, mangelfull adekvat veterinær 
kompetanse, og mangelfull infrastruktur 
og sporbarhet i svineproduksjonen. I til-
legg finnes det ikke vaksine mot Afri-
kansk svinepest. 

aktUell øvelse 
I oktober 2011 ble det arrangert en om-
fattende Baltisk-nordisk beredskaps-
øvelse. det ble da valgt å øve på et ut-
brudd av Afrikansk svinepest. Årsaken til 
at denne sykdommen ble valgt var at den 
ansees som en av de største nye syk-
domstruslene. Utbruddene i nærheten 
av St. Petersburg bare var noen få mil fra 
Finland og Estland, mens utbruddet ved 
Murmansk bare var noen få mil fra 
norskegrensa.

Afrikansk svinepest – en ny sykdomstrussel 

Hvordan unngå å få Afrikansk  
svinepest til Norge ?
Foruten import av smittede griser er de to viktigste smittekildene innførsel av infisert 
kjøtt og overføring av virus med personer, utstyr og klær.
– Ta ikke med kjøttvarer fra land utenfor EøS. det er forbudt, også kjøtt til eget for-

bruk («kjøttkvota»).
– Etter besøk i russiske svinebesetninger må man være 72 timer i norge før man går 

inn i norsk svinebesetning
– Etter besøk i svinebesetninger i andre land anbefales det at det går 48 timer før 

man går inn i norsk svinebesetning, hvorav 24 timer i norge.
– Husk å foreta grundig dusj og skifte av klær sko etter besøk i utenlandske svinebe-

setninger.
– Har man utenlandsk arbeidskraft er det spesielt viktig å huske på disse forholdene 

når de har vært på besøk i hjemlandet, og legge forholdene til rette for å unngå 
overføring av smittestoffer fra utlandet til norge.

Penselsvin. (wikipedia.org)
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Ni av ti nordmenn spiser svine-
ribbe (55 prosent) eller pinne-
kjøtt (35 prosent) på julaften. 
Denne tradisjonen står tilsyne-
latende fjellstøtt. Men hva gjør 
du før og etter julaften?

Er det tid for å finne på noe nytt? Er det 
en god ide å prøve sukkersaltet jule-
skinke til jul? Og hva med å lage et lek-
kert tapasbord med deler av eller rester 
av all den gode julematen?

Vi prøver oss med en liten oppskrift 
på sukkersaltet juleskinke fra Bjørn Tore 
Teigen ved Opplysningskontoret for egg 
og kjøtt (se forsidebildet).

Han tilberedte en sukkersaltet hel 
juleskinke som  veide cirka ni kilo. det er 
mat nok til et selskap på over 20 perso-
ner . den er stikksprøytet med en salt-
lake med salt og sukker før den er kald-
røkt i tre  timer. den skinka som du ser 
avbildet i Svin er rå, og trenger nok fem-

seks timer i stekeovnen før den  
når 72 grader i kjernetemperatur. 

la gjerne juleskinka hvile en halv 
time før du skjærer skiver av den.

Saltlaken inneholder 1,2 kg nitrittsalt, 
0,3 kg sukker og 10 liter vann. 

Eller hva med å lage tapas med ut-
gangspunkt i all den gode julematen 
som mange har i kjøleskapet?

Her er noen eksempler;
Grov julepølse, karamellisert potet-

krem, glasert sølvløk, fritert selerirot. 
Eller lutefisk, potetkrem og bacon i skjønn 
forening. Rugbrødtoasst med eple/rød-
betesalat. Akevitt, hesjeøl eller en tørr 
Riesling Spätlese kan passe som drikke.

Ribbe på rugbrød med sennep/hvit-
løkspure, toppet med rødkålskompott, 
eple og sprø ribbesvor.

Ribberull på rugbrød med krydret 
eplegele, toppet med rødløk og sprøstekt 
ribbesvor.

Sylte på sennepssmurt rugbrød, top-
pet med marinert rødbete, revet pepper-
rot og fritert sjalottløk.Akevitt, juleøl eller 
en Chianti Rufina kan passe som drikke.

SYLTETAPAS: Sylte på 
sennepssmurt rug-
brød, toppet med  
marinert rødbete, revet 
pepperrot og fritert 
sjalottløk.

 JULETAPAS: Senneps-
dekket juleskinke på 
toast med kremstuede 
morkler og purre,  
toppet med stjerneløk 
og et hint av anis.

juletapas
Sukkersaltet 
juleskinke?

eller

        SUKKERSALTET:   
  Juleskinke som er 
sukkersaltet og rå. 
Den trenger en del  
timer i stekeovnen.
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jo godt synlig, så naboene strømmet til 
for å hjelpe. Gardens hovedstrøminntak 
var i bygningen som brant, så strømmen 
forsvant. Men vi fikk ordnet et midler-
tidig strømskap ute. En nabo med grave-
maskin var straks på pletten, og klokka 
halv seks om morgenen hadde vi strøm 
og vann til grisehuset igjen. Våtfôrings-
anlegget ble bare et par timer forsinka. 
Ingen dyr kom til skade, forteller Tone og 
Bjørn Erik. Og de var litt heldige. de var 
nemlig i gang med å utvide ammekufjø-
set, derfor sto det gravemaskin på går-

Her ser du noen av de som over-
rasket Tone (34) og Bjørn Erik 
Gran (36) med ny driftsbyg-
ning. Etter at korntørka og verk-
stedet brant ned til grunnen i 
høst, reiste de på en lenge plan-
lagt ferie. 

Tore Mælumsæter

Andebu, Vestfold

Da de kom hjem etter ei uke var huset på 
plass igjen. Slike venner og naboer går 
det altså an å ha i Andebu i Vestfold. 
dette må være årets beste julegave i  
Andebu. natt til 1. oktober våknet Grans 
ved halv to tida av at strømmen gikk.  
øst for bygningen slo flammene slo til 
værs, og to plantørker og gardsverkste-
det på garden var i full fyr. 150 tonn korn 
og 50 tonn med nyinnkjøpt gjødsel røk 
også med, samt to traktorer, rive, sprøyte 
og alt verktøyet i verkstedet. 

– Jeg hadde bare leatherman'en min 
igjen, sier Bjørn Erik. 

– Men vi var tross alt heldige med  
været, og sjøl om det tok fyr i en tømmer-
lunne som lå mellom verkstedet og grise-
huset, så tok heldigvis ikke grisehuset 
fyr. det vare bare en port som smeltet og 
ei rute som gikk. den svære brannen var 

den. den trengte brannmannskapene for 
å få endevendt brennende korn og halm. 
Gravemaskinkjører Trygve Rye Johnsson 
stilt opp midt på natta, og gjorde det 
som var nødvendig. To timer etter at han 
var hjemme igjen på morgenkvisten gikk 
flyet til hans ferietur... Turen til Tone og 
Bjørn Erik var planlagt lenge før brannen. 
de reiste den 31. oktober, og kom hjem 
den 7. november. det var fedrene til Tone 
og Bjørn Erik som først luftet ideen om å 
få gjort noe mens de var borte. Og de 
startet planleggingen i hemmelighet før 

Årets beste julegave ble pakket ut i Andebu 

Hjem fra ferie til ny driftsbygning 

TAKKNEMLIGE: – Det er helt  
fantastisk å leve i et nærmiljø med 
så mange omsorgsfulle venner og 
naboer, synes Tone og Bjørn Erik. 

Overraskelsesverkstedet i  
bakgrunnen. 
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familien reiste på tur. det siste Tone, 
Bjørn Erik og barna gjorde før de dro var 
å spise middag hos hennes foreldre. lite 
visste de om at mannskapslistene alle-
rede lå klar i skuffen til far. Så snart bilen 
med ferieturistene hadde forlatt tunet, 
kom det arbeidsstillaser og folk. dugna-
den var i gang. Familie, venner og naboer 
kom i arbeidstøy i strie strømmer. Også 
ansatte ved Modul-fabrikken som leverte 
bærekonstruksjoner til det nye verkste-
det deltok på dugnad. Og Borgen Mølle 
stilte opp med lapskaus og mat til ar-
beidsgjengen. Så hadde de da også flere 
av kundene sine blant dem. det har blitt 
et bra miljø for svineproduksjon i Ande-
bu nå. Flere nye produsenter har bygd de 
siste åra. 

bare leatherman igjen 
– Vi stusset litt da vi kom hjem, for det 
sto en bil rett foran inngangsdøra til  
våningshuset. Og da jeg begynte å rusle 
oppover mot driftbygningene så tenkte 
jeg liksom ikke over at verkstedet sto der 
med en gang. Jeg var jo så vant til å se 
bygningsprofilen. Men plutselig gikk det 
opp for meg at den var jo bygd opp igjen. 
Og da vi kom opp der så sto jo hele  
bølingen inne i bygget og tok i mot oss. 
det var veldig sterkt. det eneste de for-
langer nå er en ordentlig fest. Og det skal 
de få, sier Tone og Bjørn Erik Gran.

UTBRENT: To  
utbrente traktorer 
og ei presse foran 

grisehuset.

DUGNADSGJENGEN: Denne dugnadsgjengen møtte Tone og Bjørn Erik og ungene 
Martin (6) og Maren (5) da de kom hjem fra ei ukes ferie.  [foto: Peder Gjersøe]

GIKK BRA: Det gikk heldigvis bra 
med alle grisene. Det er Tone som 
er sjefen i grisehuset, hvor de  
har 24 fødebinger og  
kombinert produksjon.  
Det nye grisehuset  
ble bygd for tre  
år siden. 

TOK INITIATIVET: Det 
var Odd Skadsem,  
faren til Tone, som tok 
initiativet til den over-
raskende dugnaden. 
Her er han i sving med 
fundamentet til nytt 
tak over en ny avde-
ling i ammekufjøset. 
Deler av den nedbren-
te plantørka og det 
nyoppførte verkstedet 
til høyre. Grisehuset i 
bakgrunnen.
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I forbindelse med at registrering 
av bogsår og hold ved avven-
ning utvides til å gjelde alle 
avlsbesetninger, og ikke bare 
foredlingsbesetningene, har vi 
foretatt en evaluering av grade-
ringsskalaen for bogsår. 

Bente Fredriksen

Animalia
Eli Maria Stenklev

 spesialveterinær Nortura

Vi har valgt å beholde eksisterende ska-
la, men har laget nytt informasjonsmate-
riell hvor de enkelte grader er utførlig  
beskrevet sammen med flere billed- 
eksempler for hver grad. 

oPPbygging av skala 
Graderingsskalaen vår bygger på anato-
miske definisjoner og beskriver rett og 
slett hvor dypt ned i vevet man finner pato-
logiske (sykelige) forandringer (Figur 1). 
dersom skaden er begrenset til overhud 
klassifiseres den som grad 1, Skader som 
omfatter hele hudtykkelsen er grad 2. 

Grad 3 går ned i fett og bindevev under 
huden, men ikke helt inn til bein, mens 
grad 4 går helt inn til knokkelvevet. 

grad 0 – ikke bogsår 
Grad 0 er i utgangspunktet ubeskadiget 
hud, uten rødme eller hevelse. Ferske 
skader forårsaket av slagsmål regnes 
imidlertid ikke som bogsår. det gjør hel-
ler ikke hevelse som skyldes framvekst 
av benstruktur uten reaksjon/hevelse i 
hud/underhud. Arr som viser at det har 
vært bogsår ved tidligere kull regnes ikke 
som bogsår forutsatt at sårene er full-
stendig avhelet. Betegnelse arr brukes 
bare når huden igjen er intakt og ikke når 
såret er dekket av skorpe. 

grad 1 – skader begrenset  
til overhUd 
dette er mildeste form for endring i  
huden og regnes som et forstadium for 
bogsår. Ved grad 1 bør det iverksettes  
tiltak for å hindre videre utvikling. 
Grad 1 omfatter:
– vedvarende rødme 
– hevelse 
– mindre skrap og sår som ikke blør 
– små skorper (< 2 cm i diameter) 

grad 2 – skader som  
omFatter hele hUdtykkelsen 
dette er en moderat grad av bogsår.  
Sårene går ned i lærhuden hvor vi finner 
hudens blodkar. Ved disse sårene har 
det derfor på et eller annet tidspunkt 
vært blødning og det vil dannes tydelig 
sårskorpe. noen ganger kan man se  
moderat produksjon av granulasjonsvev 
(«grokjøtt»). Huden lar seg lett forskyve  
i forhold til underlaget. Sårene er som  
oftest 2 – 3 cm i diameter. 

grad 3 – skader som går  
ned i UnderhUdsvev 
dette er en alvorlig grad av bogsår. Såret 

når ned i underhudsvevet som består av 
fett og bindevev, men går ikke helt inn til 
knokkel. Man kan ofte kjenne hevelse i 
huden rundt selve såret, og produksjon 
av granulasjonsvev kan være tydelig.  
Sårene er gjerne 3 – 5 cm i diameter. 

grad 4 – skade som går helt 
inn til knokkelvev 
dette er en svært alvorlig grad av bogsår. 
Såret går helt inn til skulderbladet, selv 
om det er sjelden at knokkelen er blott-
lagt så man kan se rett inn på den. Vevet 
rundt såret kjennes tykt, og i mange til-
feller virker huden «fastvokst» til under-
liggende knokkel. Hevelse og reaksjon i 
huden rundt selve såret og produksjon 
av granulasjonsvev er vanlig. I enkelte til-
feller kan man kjenne nydannelse av 
knokkelvev. dersom såret er over 5 cm i 
diameter er det som regel grad 4. 

arrvev 
Arrvev uten begynnende nytt bogsår reg-
nes ikke som bogsår. Vi bør likevel mer-
ke oss purker med arrvev, da disse pur-
kene er utsatt for å få bogsår på nytt og 
trenger spesiell oppfølging. Arrvev er av-
helet hud som tåler mindre i neste lakta-
sjonsperiode. Man bør være ekstra på-
passelig med forebygging av nye bogsår 
hos slike purker. Et tydelig arrvev tyder 
på at purka har hatt bogsår grad 3 eller  
4 tidligere. dersom man også ser eller 
kjenner beinpåleiring på skulderbladet, 
vet man at beinhinna har vært irritert/
skadet, noe som tyder på at det har vært 
et bogsår av grad 4 der. 

andre land 
da vi evaluerte graderingsskalaen vår, 
vurderte vi også de systemer som benyt-
tes i våre naboland. Sverige har ingen  
offisiell skala, men benytter som regel 
den samme skalaen som oss. det er 
imidlertid ingen regelmessig registrering 
verken i besetningene eller på slakteri. 
Både danmark og Finland har gått over 
til en enklere skala fra 0 – 2, men hva 
som defineres innunder de ulike gradene 

Gradering av bogsår 

Overhud

Lærhud med blodårer

Fettvev/Bindevev

Skulderblad
Muskulatur

Figur 14Skjematisk tegning av vevslagene som kan affise-
res ved bogsår. Grad 1 affiserer kun overhuden. Grad 2 om-
fatter hele hudtykkelsen. Grad 3 går ned i fett og bindevev, 
mens grad 4 går helt inn til knokkel. Utformingen av skulder-
bladet viser stor variasjon fra individ til individ. Muskelfylde 
og tykkelse på underhudsfettet varierer også betydelig.

Figur 24Eksempler 
på bogsår grad 1;

b) hevelse c) små skrap og sår som ikke bløra) rødme



d Y R E V E L F E R D

29svin – 10/2011

er helt forskjellig. Finland har adoptert 
graderingsskalaen fra det store EU-pro-
sjektet «Welfare quality». Her er grad 1 
definert som arrvev eller ny skade som er 
i ferd med å hele, samt rødme i huden 
uten sårdannelse. Grad 2 omfatter alle 
åpne sår. Registrering av bogsår hos 
30 drektige og 10 diegivende purker 
inngår i «hälsovårdsbesøket» som 
gjennomføres i alle finske besetninger. 
Hold registreres tilsvarende. danmark, 
som for noen år siden gikk hardt ut med 
politianmeldelse av produsenter som le-
verte purker med alvorlig grad av bogsår 
(grad 3 og 4) har nå endret sin skala i 
meget liberal retning. de regner ikke len-
ger med sår på under 2 cm i diameter. 
For å regnes som alvorlige skal sårene 
være på over 5 cm i diameter og samtidig 
ha en fortykket rand. Sår på 2 – 5 cm reg-
nes som milde. Endringen må regnes 
som politisk motivert. 

begrUnnelsen For å  
beholde dagens skala 
da vi vurderte å endre skalaen var det 
en tilnærming til den finske ordningen 
som var mest aktuell, siden denne 
skalaen er vurdert og godkjent inter-
nasjonalt. Imidlertid ble fordelene ved  
å beholde eksisterende skala vurdert å 
være store, i og med at denne er godt 
kjent i næringen og allerede benyttes ute 
i alle foredlingsbesetningene. En endring 
av skalaen ville by på utfordringer siden 
3 års registreringer allerede inngår i  
norsvins avlsarbeid. For å få framgang i 
avlsarbeidet er det også ønskelig med en 
skala med flere trinn for å få fram varia-
sjonen i populasjonen. 

oPPFordring om å registrere 
Alle avlsbesetninger skal nå registrere 
bogsår og hold ved avvenning i Ingris.  
Vi ønsker imidlertid å oppfordre også 
bruksbesetningene til å ta dette verktøy-
et i bruk. Jo flere som registrerer hold og 
bogsår ved avvenning, jo sikrere tall kan 
vi få for den reelle situasjonen i svine-
populasjonen vår. den viktigste effekten 

ved å registrere er imidlertid at den en-
kelte produsent blir bevisst situasjonen  
i egen besetning. dette er et godt ut-
gangspunkt for å ta tak i problemet og 
sette i verk forebyggende tiltak. nær-
ingen har dannet en tverrfaglig bog-
sårgruppe. 

Vi vil følge opp med flere artikler i 
Svin om bogsår, blant annet om fore-
bygging og behandling. Faktaark om 
graderingsskalaen for bogsår og hold  
finner du på: www.animalia.no/
Tjenester/Helsetjenesten-for-svin/

Figur 34Bogsår grad 2 
innebærer blødning 

og dannelse av sår-
skorpe.

Figur 64Arrvev viser 
at purka har hatt bog-

sår tidligere og er 
utsatt for å få det 
igjen. Vurder ut-
sjalting eller sett i 
verk forebyggende 
tiltak.

Figur 44Bogsår grad 
3 er gjerne 3 – 5 cm i 

diameter. Hevelse 
rundt selve såret 
og dannelse av 
«grokjøtt» er  
vanlig.

Figur 54Bogsår grad 
4 går helt inn til 

knokkel selv om 
knokkelen ofte ikke 
er synlig. Stor dia-
meter og det at 
huden virker fast-
vokst til under-

laget tyder på  
grad 4.
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Nærmeste forhandler på www.husdyrsystemer.no

Grisemor
For mange unger i kullet? Mambo blander 
frisk melkeerstatning med en eller to timers 
mellomrom. Arbeidsbesparende fôring av  
 inntil 14 grisunger. Utviklet for 
 Sprayfo spegrismelk. Ta 
	 vare	på	flere	grisunger	bruk	
 Mambo grisemor og Sprayfo 
 spegrismelk.

Spegrismelk 
Den optimale melkeerstatning.
Bedrer fôropptaket og  
øker fravenningsvekt.

•		Sprayfo	har	mikro	fettpartikler	
 kapslet i protein.
•		Sprayfo	er	lettoppløselig.
•		Spegrismelk	inneholder	
 50% skummetmelkpulver

Gi	Nuklospray	Yoghurt	fra	dag	1.
Små mengder gir store resultater.
Start	med	2	dl.	pr.	kull/dag	og	øk	etter	hvert.	
Etter	3	uker	blandes	spegrisfôr	i	yoghurten.	

Praktiske	resultater	hos	norske	svine
produsenter	har	gitt	flere	fravente	og	
0,51	kg.	økt	fravenningsvekt.

Smågriskrybbe glidebeslag. 
Rustfritt stål. Enkel betjening.

Alle unger hos purka

Purka kan ik
ke til

fre
dsstill

e 

ungenes ve
kstpotensial

Basert på 
melkeråstoff 

levert av 

Ideal slaktegrisfôr gir:
- Høy kjøttprosent
- God fôrutnyttelse
- Lite fett

Når resultatet teller

Ideal slaktegrisfôr - vår kompetanse !
www.norgesfor.no
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Holdvurdering og sjekk på skul-
dersår gjøres kontinuerlig i die-
perioden, mens registrering skal 
gjøres ved avvenning. 

Mari-Janne Rasmussen

 Animalia

Registrering av hold og skuldersår vil du i 
Ingris kunne gjøre i skjermbildet «Avven
ning» og i kombinasjonsbildet «Grising/ 
Avvenning». Skulle ikke feltene være til-
gjengelig i ditt skjermoppsett kan disse 
hentes frem via «kolonneoppsett». 

Marker feltene på venstre side i «tilgjen
gelige kolonner», og disse vil automa-
tisk flytte seg over til «valgte kolonner». 
det er også mulig å sortere kolonnene 
slik at du får dem etter den rekkefølgen 
du selv ønsker, eller etter noteringsmate-
riellet som benyttes. Marker navnet på 
kolonnen og klikk på «opp» eller «ned». 
når skjermbildet er som du ønsker, klikk 
på «bruk» og skjermoppsettet lagres. 
Gjør registrering av kullopplysninger som  
vanlig, og «klikk» deretter i høyere hjør-
ne i registreringsfeltene for hold og skul-
dersår. da vil det åpne seg en «rullegar-
dinmeny» med de ulike valgene for gra-
dering. legg inn ditt valg og trykk 

«enter». Husk at selv om purkene ikke 
har tegn på skuldersår skal det settes en 
verdi, benytt grad 0. 

egen raPPort
Rapporten «skuldersår og hold» viser 
forekomsten i din besetning ut fra regis-
treringene. I denne rapporten vises skul-
dersår fordelt på kullnummer, hold for-
delt på kullnummer og en tabell hvor 
graden av skuldersår sees i sammen-
heng med purkas hold. det finnes en av-
krysningsmulighet for å vise individnum-
mer på de purkene som har skuldersår 
registreringer. Rapporten finnes under 
«Rapporter», «Kullresultater».

Registrering av hold og skuldersår i Ingris 

Smertestillende medisiner ved grising 
Rutinemessig bruk av smerte-
stillende legemiddel ved grising 
kan ikke anbefales. Men, ved 
fødselsvansker kan smertestil-
lende medisiner være et godt 
hjelpemiddel, eventuelt sammen 
med annen medisinering. 

Peer Ola Hofmo

Overveterinær Norsvin

Anne Jørgensen

Spesialveterinær Helsetjenesten for Svin

Birgit Ranheim

Professor i farmakologi Norges  

       veterinærhøgskole

I forrige nummer av Svin ble det referert 
til en dansk undersøkelse hvor de hadde 
undersøkt effekten av å gi purker et lege-
middel (Metacam®) like etter grising på 
overlevelse av spedgrisene. Metacam® 
er et av flere såkalte nSAIds (non-steroid 
anti-inflammatory drugs) og virker smer-
testillende, febernedsettende og beten-
nelsesdempende. Purker som fikk Meta-
cam® 6 og 30 timer etter grising hadde 
tilsynelatende lavere spedgristap enn 
purker som ikke fikk Metacam®. Hypote-
sen bak dette var at purkene har smerter 
på grunn av etterveer, og at smertestil-
lende legemiddel lindret disse smertene 
slik at purka kunne ta seg bedre av små-

grisene. det er ikke undersøkt om purker 
faktisk har slike etterveer som beskrives 
i artikkelen. nSAIds brukes av mange  
veterinærer i forbindelse med grisings-
feber. nSAIds kan brukes alene, eller 
sammen med andre legemidler, som 
antibiotika (hvis det er mistanke om in-
feksjon) eller oksytocin (hvis problemet 
er manglende nedgiing av melk – melke-
mangel). det er imidlertid flere betenke-
ligheter ved rutinemessig bruk av nSAIds 
slik det er beskrevet i den danske under-
søkelsen. dersom ei purke har antydning 
til magesår, og det er det mange som 
har, vil nSAIds kunne føre til at mage-
såret forverres. En av bivirkningene ved 
nSAId er nettopp utvikling 
av magesår. Videre er det 
viktig at purka undersøkes 
for å utelukke jurbetennelse 
eller børbetennelse. det kan 
være en viss mulighet for at 
nSAIds skjuler andre sympto-
mer på infeksjon slik at disse 
purkene ikke behandles tids-
nok. Vi er ikke uenige i at 
nSAIds kan være et meget godt 
alternativ ved grising, men det 
må brukes slik legemidler skal 
brukes; for å kurere syke dyr  
eller redusere lidelse. Bruk av 
legemidler rutinemessig til friske 
dyr er ikke tilrådelig. den danske 
undersøkelsen viste størst effekt 
av nSAIds gitt til purker hvor det 

ble utført fødselshjelp. Man må anta at 
fødselshjelp utføres fordi fødselen ikke 
går normalt. Fødselshjelp gir større fare 
for en børbetennelse etter grising, og det 
er derfor trolig at behandling med et be-
tennelsesdempende og smertestillende 
legemiddel på denne gruppen purker 
kan ha god effekt. Men, hos friske purker 
hvor fødselen har foregått på normal 
måte anbefales ikke rutinemessig bruk 
av slike legemidler inntil det er gjort vi-
tenskapelige undersøkelser på dette om-
rådet, spesielt fordi nSAIds kan skjule 
infeksjoner som jurbetennelse og bør-
betennelse.
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Purker kan ha smertefulle  

etterveer etter grising. Smerte

lindrende behandling kan for

bedre purkenes evne til å passe 

ungene og redusere spedgris

dødeligheten fortalte svinefag

dyrlege Frede Keller på Svine

kongressen i Herning. 

OxytOcin eller 

smertelindring ? 

en del purker er i dårlig form de første 

dagene etter grising og tar ikke så godt 

vare på ungene sine som de burde. Ikke 

så sjeldent ligger purkene på magen 

med juret godt skjult under seg. Disse 

purkene kan ha MMA, jurbetennelse  

eller andre smerter i jur og spener, men 

disse purkene kan like gjerne ha sterke 

og smertefulle etterveer etter grisingen. 

Injeksjoner med oxytocin etter fødsel for

sterker etterveene og er forbundet med 

stor smerte slik at en må vurdere om det

te er nødvendig. Kanskje er det mer riktig 

og virkningsfullt å gi smertelindring ? 

smertefulle etterveer 

etterveer er en naturlig prosess som skal 

hindre blødninger etter fødselen og klar

gjøre børen til en ny drektighet. etter

veene er avhengig av at det frigis oxyto

cin fra hypofysen. I forbindelse med en 

drektighet er børen hos purker utvidet til 

40 – 50 liter. etter fødselen skal børen 

trekke seg sammen og reduseres til en 

knyttneves størrelse. sammentrekningen 

av børen tar fra en til tre uker. etter en 

naturlig fødsel tar det en uke, men har vi 

vært inne med en hånd i forbindelse 

med fødselshjelp tar det tre uker. 

etterveer hos kvinner er godt kjent og 

nøye beskrevet. livmoren er uelastisk. 

hos førstegangsfødende er det en kon

stant sammentrekning og det er raskt 

overstått. hos flergangs fødende er det 

et langstrakt forløp med tilbakevennen

de sammentrekninger i forbindelse med 

amming. Det er stigende smerteintensi

tet hos flergangsfødende og ved tvillin

ger. Det er anbefalt ganske store doser 

smertestillende til kvinner de første tre

fire dagene etter fødsel. et kjerringråd er 

å ta en hard pute mot magen og legge 

seg på magen oppå puta inntil krampene 

slipper taket. Ikke utenkelig at noe paral

lelt er tilfelle hos purker. Kanskje det er 

for å lindre etterveer at purkene ligger på 

magen? 

fOrsøk med smertelindring 

Danskene har gjort forsøk i seks gode og 

tilfeldig utvalgte besetninger. I forsøket 

ble halvparten av purkene behandlet 

med smertestillende medisin to ganger  

– 6 og 30 timer etter grising. Det var til

feldig hvilke purker som ble handlet og 

ikke. Purker som hadde ørenummer som 

sluttet på partall ble behandlet, men de 

mer oddetall ikke ble behandlet. 

I for søket ble det registrert antall le

vendefødte og dødfødte, om det var fød

selshjelp eller ikke, hvor mange unger 

purkene lå med første døgnet, om de var 

smertebehandlet eller ikke og antall 

spedgriser i 5. levedøgn. 846 purker inn

gikk i forsøket – 420 ble behandlet med 

Metacam (2 ml per 100 kg) og 426 var 

ubehandlet. 20,3 prosent av purkene fikk 

fødselshjelp og purkene lå med 13,4 gris

unger første døgnet. 

mindre spedgristap  

etter behandling 

Det var flere purker som hadde mistet 

unger blant de ubehandlede purkene 

sammenlignet med de som hadde fått 

smertestillende behandling (figur 1). 

For purker som hadde fått fødselshjelp 

var det store positive utslag for smerte

lindrende behandling på spedgristap.  

70 prosent av purkene som ikke hadde 

fått behandling mistet unger de fem før

ste døgnene, mens de som hadde fått 

behandling hadde 40 prosent med tap i 

samme periode (figur 2). Når de fordeler 

på kullnummer er det størst utslag i re

dusert tap hos ungpurker og purker med 

3. kull og oppover (figur 3). 

størst effekt etter 

fødselshjelp 

Det var signifikant reduksjon i antall 

døde spedgriser hos purker som hadde 

blitt behandlet med Metacam og den 

gjennomsnittlige reduksjonen i dødelig

het var på 0,3 grisunger per purke.  

største effekt av smertelindrende be

handling var det hos purker som hadde 

fått fødselshjelp og effekten av behand

lingen stiger med stigende kullnummer. 

Dette kan også ha en sammenheng med 

at det er større frekvens av fødselshjelp 

hos eldre purker. Oxcytocin gjør vondt  

og bør ikke brukes etter fødsel. smerte

lindrende behandling etter grising for

bedrer purkenes evne til å passe gris

ungene, konkluderte Frede Keller i sitt 

foredrag.
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SMERTELINDRENDE: – Oxcytocin gjør vondt og bør ikke brukes etter fødsel. Smertelindrende behandling etter grising  

forbedrer purkas evne til å passe grisungene, konkluderte Keller.  [Foto: TM]

Etterveer – god effekt av smerte lindring 

Solveig Kongsrud

InGris-konsulent Norsvin
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I vår ble det påvist seks tilfeller 
av dyreassosiert MRSA hos gris 
etter at det ble tatt prøver av ca 
1000 griser fordelt på 11 slakte-
rier. Oppfølgende undersøkelser 
har imidlertid ikke påvist  
dyreassosiert MRSA på griser i 
norske besetninger. 

Peer Ola Hofmo

Overveterinær Norsvin

Bakterier er imidlertid påvist i miljøprø-
ver fra slaktegrisfjøset ved ett av slakteri-
ene. Mye tyder på at grisene er smittet 
etter at de kom til slakteriet. I Svin 
4/2010 skrev vi at det var påvist seks  
tilfeller av såkalt dyreassosiert MRSA 
(meticillinresistente gule stafylokokker), 
også kalt MRSA ST398, hos gris i norge. 

Bakgrunnen for dette var at Veterinærin-
stituttet meldte at de hadde funnet seks 
positive prøver som Mattilsynet hadde 
tatt av griser etter slakting på slakteri. 
Undersøkelsen var et ledd i det nasjona-
le overvåkningsprogrammet for antibio-
tikaresistens i mikrober fra fôr, dyr og  
næringsmidler (nORM-VET). I alt ble det 
undersøkt 1000 griser fordelt på 11 ulike 
slakterier. Prøvene ble tatt i forbindelse 
med slaktingen, og alle de positive fun-
nene kom fra samme slakteri. 

ikke dyreassosiert mrsa
Alle de seks isolatene («bakteriene») var 
svært like, noe som kunne indikere at 
det var én smittekilde. Siden undesøkel-
sen var delvis anonymisert var det ikke 
mulig å finne hvilke(n) besetning som 
hadde levert de positive prøvene. Mat-
tilsynet gjennomførte derfor oppfølgende 
undersøkelser i ni besetninger som had-
de levert dyr til slakt de dagene det ble 

tatt prøver som var positive for MRSA 
ST398. I den oppfølgende undersøkelsen 
ble prøvene tatt ute i besetningen, 60 
griser i hver besetning. Samtidig ble det 
tatt prøver fra ulike steder i slaktefjøset 
på det slakteriet hvor det var funnet 
MRSA ST398. Resultatene fra denne opp-
følgende undersøkelsen foreligger nå, og 
det ble ikke funnet dyreassosiert MRSA i 
noen av prøvene som ble tatt av griser i 
de ni besetningene. derimot var flere av 
miljøprøvene fra fjøset positive for sam-
me variant av MRSA som tidligere var 
funnet på grisene på det slakteriet. 

Grisene som testet positive ved den 
første undersøkelsen, kan derfor ha blitt 
smittet under oppholdet på slakteriet.  
En har ingen sikker formening om hvor-
dan miljøet på slaktefjøset har blitt  
smittet med MRSA. Smitten kan stamme 
enten fra dyr eller mennesker. 

nye Undersøkelser i 2012
Til nå er den dyreassosierte varianten av 
MRSA ikke påvist i prøver tatt fra griser i 
norske svinebesetninger. denne bakte-
rievarianten er ikke sykdomsfremkallen-
de hos gris. Bakterien er heller ikke farlig 
for friske mennesker, men kan skape 
problemer hvis den spres til helseinstitu-
sjoner. Infeksjoner med denne bakterie-
varianten hos svekkede personer, kan 
være alvorlige og vanskelige å behandle. 
det er svært liten fare for smitte med 
MRSA fra dyr til mennesker via kjøtt og 
kjøttprodukter. I regi av nORM-VET vil  
Veterinærinstituttet, i samarbeid med 
Mattilsynet, foreta nye undersøkelser i 
2012 for å undersøke om MRSA finnes 
hos norske griser. denne gangen vil  
prøvene bli tatt av dyr i besetningene.

Griser i norske svinebesetninger: 

Ikke funn av dyreassosiert MRSA

Kontakt oss eller din fôrleverandør for mer informasjon.

provital®ABDE
• Sterkere brunst • Økt fruktbarhet • Færre omløp

Brunstproblemer?
Spør etter

(Hensmoveien 30, 3516 Hønefoss • Tlf. 32 14 01 00 • www.normin.no)

ETTERPÅ: Mye tyder på 
at grisene ble smittet 

etter at de kom til 
slakterifjøset. Hittil er 

ikke den dyreassosier-
te MRSA-varianten  

påvist i prøver tatt fra 
griser i norske svine-

besetninger. Men  
neste år blir det gjort 
nye undersøkelser av 

norske griser.
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1/3 av juleribbene produsert i Rogaland er
fôret med kraftfôr fra Fiskå Mølle. 
Flere og flere svineprodusenter velger oss
som leverandør basert på vår favoritt-
oppskrift: markedets laveste kraftfôrpris 
kombinert med svært gode produksjons-
resultater for bonden.
Mer enn hver 4. norske gris produseres i Rogaland.
Produsentene her er kjent for å være blant de aller dyktig-
ste og mest lønnsomme i landet. Den viktigste grunnen til
de gode resultatene er at rogalandsbonden stiller svært
strenge krav til alle innsatsfaktorene som betyr noe for
lønnsom drift. Flere og flere av disse bøndene velger kraft-
fôr fra Fiskå Mølle. Noe som gjør oss ydmyke og inspirerer
til fortsatt sterk satsing på produktutvikling med hoved-
fokus på best mulig resultat for bonden. Det skal være
lønnsomt å samarbeide med Fiskå Mølle.

Ta kontakt for mer informasjon tlf. 51 74 33 00 eller besøk
www.fiska.no

Julens 
favoritt

Godt gjort er bedre enn godt sagt
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Det finnes mange symptomer på 
mykotoksiner i en besetning. 
Skjult grisingsfeder kan være en 
av disse.  

Erling Mysen

Frilansjournalist

 
Freddie Helgesen har vært veterinær i 
Rogaland i 35 år, og sørger for helsa til 
nesten en av seks grisepurker i norge. 
Han holdt foredrag på norsvins region-
møte i Rogaland, Agder og Hordaland  
nylig om mykotoksiner. 

Allerede i 2004 var det mistanke om 
noe galt i besetningene i Rogaland.  
Freddie dro på konferanse til østerrrike. 
der fant han ut at de slet med de samme 

problemene i denne delen av Europa.  
Og årsaken var mykotoksiner. 

– det er umulig å se på kornet om det 
inneholder mykotoksiner, men jeg tror 
kanskje at grisen kan lukte dette, sier 
Helgesen. Han nevner opp en rekke ty-
piske symptomer som følge av soppgifte-
ne: Redusert fruktbarhet, flere omløp, 
seine aborter (10 – 20 dager før grising), 
svakfødte smågriser, mer diarè, lavere 
tilvekst og sløve/matleie purker. 

 
skjUlt grisingFeber
– Men, sjøl om det er vanskelig å opp-
dage, kan du gjøre noe med «skjult  
grisingsfeber» hvis du er raskt ute. Her 
oppfører purka seg helt normalt, men 
smågrisene begynner å skrante, blir rast-
løse og bustete i pelsen. dette skjer cirka 
et døgn etter grising. I denne perioden 

Det er mye fôrhvete i år og  
den innholder høye verdier av  
mykotoksiner. 
– Fôrhveten blir et problem,  
sier Leif Kåre Gjerde, daglig  
leder i Fiskå Mølle.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Norsvin Agder; Rogaland og Hordaland 
hadde i november regionmøte i Hauge-
sund. Første møtedag var viet fokus på 
kornråvarer og mykotoksiner. leder i 
Bondelagets kornutvalg, Svein Stubbe-
rud innledet seansen. Selv er han korn-
bonde med 2500 dekar, han leier da 
1900 daa fordelt på 16 gårder og 63  
skifter.   

Stubberud pekte på at korndyrkingen 
i norge er i nedgang. Arealet er ned fra 
3,5 millioner dekar til i overkant av 3 mil-
lioner dekar i dag. Samtidig er andelen 
norsk korn i kraftfôret redusert fra 68 til 
48 prosent. den viktigste forklaringen 
her er endra fôrregime i melkeproduksjo-
nen. Grisen er det husdyrslaget som har 
klart mest norsk korn på menyen. 

 
stor UtFordring For 
kornProdUksjon
Mykotoksiner en stor utfordring for korn-
produksjon. 

– dette er et vanskelig og veldig sam-
mensatt problem. For eksempel kan du 
redusere dOn-verdier ved soppsprøy-
ting, men du får ikke redusert verdien av 
T2/HT2. Tendensen er faktisk heller en 
økning, sa Stubberud. 

Men om det er komplisert, så skjer 
det mye på dette feltet. Flere forsknings-
prosjekter er i gang, både når det gjelder 
kornforedling, dyrkingsteknikk, integrert 
bekjemping og vurdering av giftighet i 

ulike toksiner hos ulike husdyrslag/ 
mennersker. 

– når det gjelder sorter kan for ek-
sempel noen av de gamle sortene være 
bedre enn de nye. de kan dermed få en 
rennesanse. Hva som skjer av tiltak  
neste år er litt tidlig å si, men trolig blir 
det også dOn-måling i hvete. det kan 
også bli høyere kvalitetstrekk enn vi har  
i dag, tror Stubberud.  

 
mer bygg i 2012
Stubberud fikk også flere spørsmål fra 
salen. Må det for eksempel dyrkes så 
mye havre? Kan det ikke dyrkes mer 
bygg? Bør det ikke innføres en energi-
klasse korn for å bli kvitt dritten ? Er det 
forskjell på dOn på korn kjøpt fra FK Agri 
og de andre aktørene ? Bør ikke Bonde-
lagets kornutvalg involvere seg mer seg  
i hvordan markedsregulator gjør jobben 
sin? Og er det ikke alt for små import-
kvoter i dag? 

Stubberud trodde at det ville bli dyr-
ket mer bygg på østlandet de neste åre-
ne på bakgrunn av de siste vanskelige 
høstene og særlig årets veldig problema-
tiske høst, og han noterte seg at Bonde-
laget kanskje burde innta en aktiv rolle i 
forhold til markedsregulator. 

– stresset Fôrbransje
– Vi som kaftfôrprodusent er stresset. 
dOn-nivået er nå styrende for fôroptimi-

Fokus på mykotoksiner

Mykotoksiner kan gi skjult grisingsfeber

VÆR OBSERVANT:  
Veterinær Freddie  

Helgesen holdt nylig 
foredrag om myko-

toksiner.

KOMPLISERT: – Myko-
toksiner er komplisert, 
men det skjer mye. I år 
fikk vi for eks kvalitets-
betaling på havre, sier 
Svein Stubberud i bon-

delagets kornutvalg.



F ô R I n G  O G  S T E L L

35svin – 10/2011

ering. det kan bety raskere og oftere skif-
te i valg av råvarer fordi vi ikke har noe 
valg, sier landbruksdirektør Per Harald 
Vabø i Felleskjøpet RA. Selskapet analy-
serer nå hvert båtlass med korn de får 
både før kjøp og ved lossing. Kornet blir 
så sortert etter dOn-nviå. 

– dette krever god logistikk og mer  
lagerplass. Samtidig er det relativt stor 
måleusikkerhet. Prøvene kan variere av-
hengig av hvor i lasset de er tatt. Vabø 
mener også at de i Rogland får råvarer 
med høyere dOn-verdier enn gjennom-
snittet i norge. I fjor var snittet i FKRA 
4013 for havre, 715 for hvete og 1059 for 
bygg. 

– Samtidig opplevde vi prisrekorder 
på importkvoter. det vil si opp til 38 øre 
per kg, eller 47 millioner rett inn i stats-
kassa. 

– Også i år var importkvotene opp-
rinnelig anslått alt for lavt, mener Vabø. 
Men siste fredag i november kom nye 
prognoser. 

– denne gangen har markedsregula-
tor gjort jobben sin, og importkvotene er 
på nivå med hva de bør være, sier Vabø. 

 
Frykter årets Fôrhvete
I år vil bare rundt 12 prosent av hveten  
gå til mat. det betyr en stor andel norsk 
fôrhvete selv om avlingene er lave. Mye 
fôrhvete er normalt en fordel, men kan-
skje ikke i år. 

– det viser seg at fôrhveten innehol-
der mye dOn. Foreløpige tall fra transitt-
anlegget til Fiskå Mølle i Moss viser snitt-
verdier på ca 2000 dOn, sier daglig leder 
leif Kåre Gjerde i Fiskå Mølle. dermed vil 
fôrhveten dra opp dOn-tallet og ikke 

ned, slik vi er avhengig av i svinefôr.  
Resultatet er at vi i høst har importert 
stort sett all fôrhvete som brukes i svine-
fôr sier Gjerde.Han er også bekymret for 
neste sesong. 

– det er særlig vårhveten som inne-
holder mye dOn. neste år finnes det 
nesten ikke høsthvete på østlandet, 
opplyser Gjerde som mener vi burde hatt 
spesialisert dyrking av fôrhvete (høst-
hvetesorter) som gav merpris. Generelt 
savner han mer kvalitetsbetaling for 
korn. 

– det vil si at dette ikke nødvendigvis 
trenger å bety trekk. det kan like gjerne 
være ekstrabetaling for god kvalitet, sier 
Gjerde. Også han er som Vabø opptatt av 
analysesikkerheten for måling av myko-
toksiner.

må du følge ekstra godt med, og du har 
12 timer på deg til behandling, sier  
Helgesen. det finnes to midler veterinæ-
ren kan gi, det er Metakam (dyrest, men 
virker lengst) og Fynadyn. 

– Selv om behandlingen er dyr lønner 
den seg. Færre grisunger dør, og du  
slipper behandle med antibiotika, sier 
Helgesen. Spesielt med skjult grisings-
feber er også at den kan forekomme selv 
om verdiene av mykotoksiner og dOn er 
lavere enn grenseverdiene. Jeg har sett 
dette helt ned til 250 i dOn-verdi, sier 
Helgesen. likevel synes han dagens 
grenseverdier virker fornuftige, og han 
roser kraftfôrbransjen for virkelig å ta  
mykotoksinproblematikken på alvor.

24 TIMER: Du kan se 
symptomer på skjult 
grisingsfeber hos  
purke på smågrisene.

MYE DON: Årets hvete inneholder mye DON.

STRESSET: Fôroptimering 
styres i stor grad av DON-
verdier. Det stresser bran-
sjen, sier landbruksdirektør 
Per Harald Vabø i FKRA.
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Smågriser har et enormt vekst-
potensiale. Smågrismagen er  
liten, og derfor trengs et fôr som 
er konsentrert på energi og  
næringsstoffer for å kompensere 
for det lave fôropptaket når  
purkemelka forsvinner. 

Kari Ljøkjel

 Felleskjøpet Fôrutvikling

Men kostnadseffektiv og optimal sam-
mensetning av smågrisfôret vil være  
forskjellig fra besetning til besetning  
avhengig av helse og miljøforhold. 

Fôring Før og rUndt 
avvenning 
Forutsatt at spedgrisen har fått godt med 
råmjølk, jernbehandling, vokst godt i 
dieperioden og har en avvenningsvekt 
på minst 10 kg, ligger forholdene godt til 
rette for høg tilvekst etter avvenning. 
Men forberedelse av og oppfølging rundt 
avvenning er avgjørende for resultatet. 
Oftest vil det bli en liten dropp i tilvekst 
ved avvenning. dette skyldes mange ting 
som dårlig tilvent tarm, lågt fôr- og vann-
opptak, bakterieinfeksjoner, lav tempe-
ratur og reinhold, og fôr- og miljøskifte 
generelt. 

Vanligvis tar smågrisen opp forholds-
vis lite næring utover det den får gjen-
nom purkemelka i dietida. likevel er det 
viktig at den så tidlig som mulig tilven-
nes kraftfôr slik at overgangen til å ete 
bare tørt fôr blir minst mulig problema-
tisk. Ved store kull eller lav melkeproduk-
sjon hos purka, er det ekstra viktig at 
smågrisene får tilgang på smågrisfôr.  
Tilskudd i form av melkeerstatning kan 
også være en god løsning for å oppnå 
høgere avvenningsvekt dersom purka 
ikke produserer nok, eller eventuelt for å 
spare purka ved store kull. 

Allerede ved fem-seks dager etter fød-
sel bør det gis tilgang til smågrisfôr, og 
fra og med to ukers alder bør det være fri 
tilgang. Ferskt fôr to-tre ganger om dagen 
er en stor fordel. Fôr med god smak og 
konsistens, med lett fordøyelige råvarer, 
er positivt. Smågrisen skal ha lett tilgang 
på reint og passe temperert vatn i tillegg 
til purkemelka. dette er spesielt viktig i 
forbindelse med tilvenning til smågrisfôr. 
Å gi jerntorv og senere avvenningstorv i 
tillegg til smågrisfôret vil stimulere tarm-
utvikling og aktivitet. 

Overgangen fra melk til bare kraftfôr 
er stor. Men har smågrisen hatt tilgang 
på kraftfôr mens den gikk med purka, vil 
den ha vennet seg til lukt, smak og kon-
sistens. Ved en vellykket startfôring vil 
smågrisens fordøyelsesenzymer ha vent 
seg til kraftfôr og overgangen blir lettere. 

Unngå fôrskifte i perioden en uke før 
og til 8 – 10 dager etter avvenning. Etter 
avsluttet avvenning kan fôrskifte gjøres 
gradvis over tre til fem  dager. 

etter avvenning 
Perioden fra avvenning til overgang slak-
tegrisstadiet (25 – 30 kg) bør gjøres så 
kort som mulig. I denne perioden har 
smågrisen et vekstpotensiale som er 
langt større enn potensialet for fôropp-
tak, og fri tilgang på smågrisfôr er her 
eneste løsningen. 

Ved avvenning skjer det store endrin-
ger i smågrisens fordøyelsessystem. 
Tarmlengden forkortes og den totale 
tarmflaten som kommer i kontakt med 
næringsstoffene i fôret vil dermed bli  
redusert. Fôropptaket i tida etter avven-
ning vil være avgjørende for utvikling av 
tarmen. Ett lavt fôropptak vil gi kortere 
tarmlengde, og nederlandske anbefalin-
ger går for eksempel ut på å fôre etter 
appetitt de første fire dagene for deretter 
å begrense fôringa fram til 8 – 10 dager 
etter avvenning På den måten utvikles 
tarmen optimalt, og står bedre rustet 
mot oppblomstring av diarefremkallende 
bakterier. 

For å sikre godt fôropptak etter av-
venning er det helt avgjørende å bruke 
ett smågrisfôr som fordøyes lett.  
Opp hoping av ufordøyde fôrrester vil gi 
grunnlag for oppblomstring av bakterier 

Litt nytt og litt repetisjon om fôring av smågris 

- Nytt komposittgulv til landbruket !
Gris, sau, geit  og  smakalv

Over 30 års brukserfaring fra USA

• Høy styrke og lav vekt (1/3 av stål)
• Enkel installasjon (tilpasses på stedet)
• Lang levetid
• Termisk og elektrisk isolerende
• God dyrevelvære
• «Varmt» gulv
• Sklisikkert i alle retninger
• Skånsomt for klauv og knær

Kontakt: Stig-Helge Lilleholt 950 73 481 / 75 07 00 50
e-post: stig.lilleholt@nordkomp.no

Helgeland Næringspark, 8800 Sandnessjøen
NORDKOMP AS
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som for eksempel E.coli. En amino- 
syresammensetning som er så lik  
grisens egen aminosyresammensetning 
som mulig vil gi best tilvekst og fôr-
utnytting. 

dersom det oppstår avvenningsdiare 
bør fôret gis i flere små porsjoner heller 
enn å begrense fôrmengden. Tilførsel av 
vann og salter er viktig for å kompensere 
for tap og hindre uttørking. 

energiinnhold i kraFtFôret  
til smågris 
Energiinnholdet i kraftfôret til smågris  
etter avvenning skal være høyt for å  
kompensere for lavt fôropptak. Men å 
øke energiinnholdet utover det som er 
optimalt i forhold til råvarepris er ikke 
lønnsomt. Et nylig gjennomført smågris-
forsøk viser at over et visst energinivå vil 
smågrisen kompensere høyt energiinn-
hold med lavere fôropptak, og ikke  
vokse fortere, forutsatt at forholdet pro-
tein/energi er likt. For høy konsentrasjon 
av energi pr kg betyr også at mye av 
energien må komme fra fett, og nylig av-
vent smågris har dårligere fettfordøyelse 
enn eldre gris, og i noen besetninger kan 
dette gå utover tarmhelsen og gjødsel-
konsistensen. 

oPtimal kraFtFôrblanding 
det vil være forskjell på hva som er den 
optimale sammensetningen av kraftfôret 
fra besetning til besetning avhengig av 
helsestatus. Optimal balanse mellom 
«drivstoff og byggesteiner» er avgjøren-
de. Selv om det er proteinet som gir til-
vekst, vil overfôring med protein i forhold 
til energi gi lavere tilvekst. dersom det er 
for lite energi til å utnytte proteinet vil 
det i tillegg forbrukes energi til å kvitte 
seg med overskuddsnitrogen gjennom 
nyrene. I en besetning med god helse-
status kreves mindre energi for å vedlike-
holde ett godt immunforsvar, og her kan 
det brukes et fôr med høyt innhold av 
protein i forhold til energi. 

I en besetning med lavere helsestatus 
eller dårligere hygiene pga ventilasjon, 
plass, gammelt bygg etc. vil det samme 
fôret gi lavere tilvekst fordi det ikke er 
nok energi til å utnytte proteinet.  
En svakere proteinblanding kan derfor i 
mange tilfeller gi bedre tilvekst enn en 
sterk blanding, og det vil i tillegg gi  
sparte kostnader gjennom et billigere 
fôr. I noen besetninger vil det være  
lønnsomt å bruke en blanding som har 
spesielle egenskaper for å forebygge dia-
re, mens i andre besetninger vil dette 
være helt unødvendig. Så valg av optimal 

smågrisfôrblanding må derfor gjøres 
gjennom registreringer og erfaringer i 
egen besetning. 

Litt nytt og litt repetisjon om fôring av smågris 

VIKTIG: Fôropptaket i 
tida etter avvenning er 
avgjørende for utvikling 
av tarmen. For å sikre 
godt fôropptak i denne 
perioden er det avgjø-
rende å bruke et små-
grisfôr som fordøyes 
lett.  [foto: tm]



38

d I V E R S E

Svin presenterer her et utvalg 
kunstverk fra grisehus, slakteri-
er, markeder med svinemotiv.

Svinekunst

USA: Disse sparegrisene 
selges på Farmers Market 
i Seattle, USA.

VÆRGRIS: I Trøndelag har de værgris, 
her hos Kari Røkke og Einar Arne Holm 
på Hedstein i Skatval.

ØSTFOLD: Fra fødeavdelingen til Kristin 
Ianssen i Eidsberg, Østfold.

DANMARK: Svine-
kunst fra Danish 
Crowns slakteri ved 
Horsens på Jylland.

MORSOM: Denne er fra grisehuset  
på Elvmo hos Heidi og Frode Fossum ved Sandnessjøen. 
Nordlendinger synes å ha stor kreativitet når det gjelder 
kunstverk i grisehuset.

MYE UTSMYKNING: Aller mest utsmykning  
i grisehuset har kanskje Else og Egil  
Nordheim i Sortland. Her vises  
kun en av mange.

VED INNKJØRINGEN: Disse 
grisene fant vi hos Wenche 
og Thor Erga, Time på Jæren.
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Ekstra fôring de to siste ukene 
før grising var positivt for  
førstegangsgrisere med tanke på 
spedgrisenes fødselsvekt.  
Men amerikanske forsøk viser 
at det ikke har noen betydning 
for eldre purker. 

Signe Lovise Thingnes

Prosjektleder Norsvin

I en amerikansk besetning undersøkte 
noen forskere om det var mulig å påvirke 
fødselsvektene til spedgrisen ved å øke 
fôringen de to siste ukene av drektig-
hetsperioden.

1,82 kg ekstra Fôr Per dag 
I alt var det 224 purker med i forsøket og 
disse var sortert etter kullnummer (1, 2, 
3, 4 ...) og etter holdkategori, slik at pur-
ker med likt hold fikk lik fôring i drektig-
hetsperioden. dessverre sier undersøkel-
sen ingenting om hva som var daglig fôr - 
til deling i de ulike holdklassene. To uker 
før purkene skulle flyttes inn i fødeavde-
lingen, ble de fôret med ett av tre alterna-
tiver; En gruppe (kontroll) fortsatt på det 
vanlige fôringsregimet, en gruppe fikk 
0,91 kg ekstra fôr per dag, og den siste 
gruppen fikk 1,82 kg ekstra fôr per dag. 
Et par dager før forventet grising ble pur-
kene flyttet inn i fødeavdelingen, og frem 
til grising ble fôrtildelingen til alle purker 
satt ned til 1,82 kg. Etter grising ble det 
registrert totalfødte, levendefødte, død-
fødte og antall mumifiserte spedgris. Var 
forskerne tilstede da grisingen startet ble 
individuelle vekter registrert i de førne-
vnte kategoriene, hvis ikke ble de veid 
samlet innen hver kategori så tidlig som 
mulig etter at grising var avsluttet. 

 
høyere vekt På sPedgrisen 
hos 1.kUllsPUrkene 
Analyse av de innsamlede dataene viste 
at det var ingen forskjell mellom kullvekt 
på totalfødte, kullvekt på levendefødte, 
individuelle fødselsvekter, og individuel-
le vekter av dødfødte spedgris, hos  
2.kullspurker eller eldre purker. Blant før-
stekullspurkene fant man derimot noen 
interessante forskjeller. 1.kullspurkene 
som hadde fått 1,82 kg ekstra fôr per dag 
de siste to ukene av drektighetsperioden 
hadde høyere individuelle fødselsvekter 
på spedgrisen sammenlignet med grup-
pen som ikke hadde fått noe ekstra fôr 

(1,31 kg mot 1,44 kg), i tillegg var både 
kullvekt for totalfødte (16,1 kg mot 
18,7 kg) og kullvekt for levendefødte 
(15,1 kg mot 16,7 kg) høyere sammenlig-
net med kontrollgruppen. Purkene som 
hadde fått 0,91 kg ekstra per dag havnet 
i en mellomposisjon. 

økonomisk lønnsomt med 
ekstra Fôr til 1.kUllsPUrkene
Forskerene konkluderte med at ekstra 
fôring de to siste ukene før grising var 
positivt for førstegangsgrisere, men at 
det ikke hadde noen betydning for eldre 
purker. Også i norge ser vi at første-
gangsgrisere har lavere kullvekter ved 
fødsel enn eldre purker. Forskerene i 
denne undersøkelsen gjorde også noen 
økonomiske beregninger på om det lønte 
seg økonomisk å øke fôrtildelingen til 
førstekullspurkene i siste del av drektig-
het under amerikanske forhold. de be-
regnet at en forbedring i fødselsvekten 
ville føre til 0,25 flere grisunger per førs-
tekullspurke som gir $16,25 ekstra per 
purke på bunnlinja ($65 per gris x 0,25), 
noe som utgjør ca 95 kr med dagens  
valutakurser. Fôrkostnaden ved å gi førs-
tekullspurkene 1,82 kg ekstra per dag de 
to siste ukene av drektighetsperioden 
kom på $6,17 per purke (ca 38 nOK). For-
skerne konkluderte derfor at det var øko-
nomisk lønnsomt å fôre førstekullspurke-
ne noe ekstra de siste to ukene av 
drektighetsperioden. dette kan kanskje 
være interessant også i norske besetnin-
ger, hvor det ofte er vanlig å gi alle pur-
ker litt ekstra mot slutten av drektighets-
perioden. det viktigste er uansett å 
etterstrebe minst mulig spredning i hold 
på purkene før de skal inn i fødeavdelin-
gen. Her er holdvurdering et godt hjelpe-
middel, og den gylne middelvei er alltid 
best, ikke for tynn og ikke for tykk før  
grising. 

Forfattere: J. Soto, L. Greiner, J. Connor  

og G. Allee 2011 ASAS Midwestern Section  

meeting, 14-16.mars 2011, www.asas.org

Siste del av drektighetsperioden: 

Kan økt fôropptak påvirke fødselsvekta ?

BÅDE OG: Amerikanske forskere har konkludert med at ekstra 
fôring de to siste ukene før grising er positivt for førstegangs-
grisere når det gjelder fødselsvekta, men det betyr ingenting 
for eldre purker. 

Inn som eiere i ScanPig
De fire største KLF-slakteriene har besluttet å gå inn på eiersiden i ScanPig. 
Begrunnelsen for å gå inn med frisk aksjekapital i KlFs datterselskap,  
er ønsket om å sikre hampshire som en konkurransedyktig rase her i landet. 
Kjøttbransjen skriver at det er første gang de fire store konkurrentene  
Fatland, Prima Jæren, Midt norge Slakteri og Furuseth forplikter seg til et tett 
samarbeid om svineavl. Men samarbeidet omfatter bare genetikken.  
Forretningsmessig vil bedriftene konkurrere som før.
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Under Norsvins årsfest i november ble 
flere hedret for lang og tro tjeneste i  
norsvin. Anders Wormdal ble tildelt gull-
klokke for 25 års innsats i norsvin. Prisen 
ble delt ut av Olav Eik-nes. Olav påpekte 
Anders' engasjement i det som rører seg 
i samfunnet, og ikke minst hans mange 
historier med en god dose humor inn-
lagt. Og det at Anders, som er røkter på 

rånestasjonen, ofte stikker innom resep-
sjonen og tar en kaffekopp og en prat 
med kontorfolket blir satt pris på av 
mange. Inger Martinsen fikk norges  
Vel-medaljen for 30 år i norsvin. Prisen 
ble delt ut av styreleder Willy Finnbakk. 
Willy sa under overrekkelsen at Inger var 
nærmest en mor norsvin, med mye godt 
humør og omtanke for alle. Alle som rin-

ger til norsvin møter som regel hennes 
hyggelige og hjelpsomme stemme.  
To til vil få norges Vels medalje for 30 år  
i norsvin ved årets julelunsj. det gjelder 
Oluf Maurud og Harald Enger. det er  
ingen spesiell pris innstiftet for folk som 
har jobbet lenger, men Erik Evensen fikk 
blomster og fine ord fra Olav Eik-nes  
etter 40 år som røkter i norsvin.

Trofaste Norsvinere hedret
Anders Wormdal Inger Martinsen Erik Evensen

Øst
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
ost@fjossystemer.no

Sør
3174 Revetal
Tlf. 33 33 69 61
sor@fjossystemer.no

Vest
4365 Nærbø
Tlf. 51 43 39 60
vest@fjossystemer.no

Nordvest
6770 Nordfjordeid
Tlf. 57 86 25 05
nordvest@fjossystemer.no

Midt
7473 Trondheim
Tlf. 72 89 41 00
midt@fjossystemer.no

Bygg
2634 Fåvang
Tlf. 61 28 35 00
bygg@fjossystemer.no

Restløs våtfôring til gris
Ta del i suksessen med 
restløs fôring til gris! 

Sammen med BIG DUTCHMAN som 
er en av de ledende på området, 
skreddersyr vi løsninger for nettopp 
din besetning. 

Se også www.fjossystemer.no for 
våre løsninger til gris. 
 

w
w

w
.dialecta.no
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– Gris er gris for svært mange 
forbrukere. Det gjør det enkelt 
for kjedenes egne merkevarer 
(EMV). Vi forsøker gjøre grisen 
annerledes, og har noe på gang, 
sier Torleif Bjella, salgsdirektør  
i Nortura.

Erling Mysen

Frilansjournalist

Det er den siste dagen i november, 
vinden har stilnet og solen skinner etter 
stormen Berits ville framferd. Men Torleif 
tenker mest på laura, Ruth og Rema. Fra 
sitt kontor på økern hos nortura ser han 
helt til Oslofjorden. løfter han blikket an-
dre veien, henger to bilder, det ene av en 
alé som trolig fører opp til en gård, det 
andre av et fjell, muligens i Hallingdalen. 
Vi er på kontoret til norturas nye salgs-
direktør, Torleif Bjella (55), bonde fra Ål 
langt opp i Hallingdal. Han har virkelig 
gått gradene i nortura siden han startet 
der i 1980. nå har han fått stillingen 
mange mener er den viktigste for leve-
randørene til samvirkeslakteriet. 

 
startet med laUra
– Som liten var jeg fast bestemt på at jeg 
aldri skulle jobbe på slakteri, avslører 
Bjella. Som bondesønn var det å sende 
dyra til slakteri det han likte aller minst. 
Hans egen karriere startet nettopp som 
grisebonde. 16 år gammel kjøpte han 
seg en gris. Hun ble snart til purka laura. 

– Jeg har mange gode minner om  
henne. En gang brøt hun seg inn i møkka-
kjelleren og bestemor tok henne faktisk 
inn i gangen i våningshuset for vasking, 
ler Bjella. Men laura fikk fire fine grise-
kull. I sommerhalvåret gikk de i skogen 
ved gården. 

– det er et flott jorde der nå, grisen 
kan gjøre en fantastisk jobb med nydyr-
king, forteller Bjella. Men det endte med 
laura som med økonomen Torleif.  
det ble slakteriet. 

– Jeg mener å huske at slaktevekten 
var 160 kilo, jeg synes hun var enorm. 
Jeg tjente også nok på gris til å kunne 
kjøpe min første ammeku. Og det har vi 
på gården fortsatt, opplyser Bjella. Selv 
er han lite involvert i drifta, det er kona 
Ruth og en sønn som står for det meste 
av jobben.    

 
kjedeForhandlingene
For Torleif er det kjedeforhandlingene 
som tar nesten all tid nå før jul. 

– Vi er i avslutningsfasen og svært 
nær noen avtaler, men ingenting er  
avgjort før vi har underskrifter på plass, 
understreker Bjella. Og det kan bli man-
ge møter før avtalene er i boks. 

– Vi har hatt 20 møter med en av  
kjedene. Som regel er vi tre personer på 
møtene, forhandlingslederen som er på 
alle møter og to som er spesialisert mot 
hver av kjedene. Selv deltar jeg bare noen 
ganger, forteller Bjella. Og alle forhand-
lingsdetaljene er det omtrent bare han 
selv og forhandlingsleder som kjenner. 

– norturas styre har godkjent en total-
ramme og retningslinjer, men de vet ikke 
detaljene, avslører Bjella. Han betegner 
kjedeforhandlingene som krevende,  
men gode. 

– Vi kjenner oss ikke helt igjen i  
media, men jeg tror rapporten fra Matvare-
kjedeutvalget kan gjøre prosessen enda 
et hakk ryddigere, sier Bjella. 

 
På Plass i alle kjedene
nortura har stor markedsandel i alle kje-
dene, også i Rema. Men det er norges-
gruppen som er hovedkunden. nesten 
halvparten av kjøttet blir solgt gjennom 
norgesgruppen. Coop er nr to (ca 23  
prosent), mens de andre to har ca. 10 
prosent hver. 

– Vi har økt salget hos norgesgrup-
pen hvert år, men samtidig har salget 
gått ned i de andre kjedene, opplyser 
Bjella. Og hos forbrukeren er det lavpris-
butikkene Kiwi og Rema som stadig tar 
markedsandeler. 

– I vår kommune Ål finnes det i dag 
en Menybutikk, alle andre butikker er 
lavprisbutikker. Trolig er det slik i mange 
bygder. dette er et tankekors. Men for 
husdyr som gris og kylling trenger det 
ikke være en ulempe. Samtidig er det 
faktisk nortura med sin nye pakketekno-
logi som har gjort lavprisbutikkene så 
gode. I dag får du kjøpt kvalitetskjøtt 
også i lavprisbutikker uten ferskvaredisk, 
sier Bjella.  

Et annet marked Bjella synes er like 
spennende er storkjøkken, eller det de 
nå kaller proffmarkedet. dette er hotel-
ler, oljeplattformer, ferjer, veimat m.m. 

– Her har vi vokst 10 prosent i år, og 
jeg tror vi greier det samme neste år.  
dette er et veldig spennende marked. 
det er her vi fanger trendene. Vi får til-
bakemeldinger, og slipper diskusjonene 
om EMV, forklarer Bjella. 

For kjedenes egne merkevarer øker 
stadig og presser merkevarer som Gilde 
og Prior. Og skulle vi få en ny finanskrise, 
kan dette presset bli skrudd enda et 
hakk hardere.

svinekjøttet er emv-Utsatt 
– Grisen er veldig utsatt for EMV. For-
brukerne tenker oftest at gris er gris.  
Svinekjøtt blir derfor veldig fort definert 
som EMV. Til sammenligning vet forbru-
keren at det er forskjell på storfekjøtt. 
Her teller både rase og mørhet. det gjør 
det enklere for Gilde og merkevarene å 
selge bra, forklarer Bjella. derfor er det 
viktig for nortura å prøve å gjøre grisen 
annerledes. 

– På nyåret skal vi relansere Edelgris-
konseptet. Vi har jobbet med det i et 
halvt år, men nå er vi klare, avslører  
Bjella. den nye Edelgrisen starter hos  
grisebonden ved at det er mer duroc i 
slaktet. Samtidig blir det gjort et løft i 
hele kjeden fra slakt til butikkprodukt. 
det gjelder både skjæring, kjøling, for-
pakning og emballasje. 

– Vi har også mer på gang når det 
gjelder gris, men jeg ønsker ikke avsløre 
detaljer nå. Tilgang til storfekjøtt går ned 
etter hvert som mjølkeproduksjon effek-
tiviseres. Vi håper å vri noe av forbruket 
over på gris, forteller Bjella.  

En utfordring med grisen er likevel at 
vi spiser for mye bacon, ribbe og spear-
ribs i forhold til andre deler av dyret.  
det siste synes å være en trend blant 
ungdommen. derfor kan det bli for mye 
skinke og også koteletter på lager. 

– Her har vi en utfordring der vi prøver 
å finne en løsning, sier Bjella. Han  
ønsker samtidig lavkarbotrenden vel-
kommen. det gjør forbrukeren mer be-
visst på hva de spiser. 

– det er vi alle tjent med. Men det 
krever trøkk på produktutvikling, og at 
nortura finner nye produkter som treffer 
markedet, sier Bjella. Samtidig har sam-
virkeselskapet mer fokus på tilførslene 
enn på lenge.

 
koster Flesk å ha lager 
– Vår store råvarestrøm er en styrke.  
dette forteller vi også til kjedene. det er 
nortura som har den klart største evnen 
til å fylle opp butikkene når de har kam-
panjer, forklarer Bjella. Men det koster 
flesk å ha lager. de mest effektive kon-
kurrentene kan kjøre sine produkter rett 
fra skjæring/foredling til butikk.  
Og nortura kan brukes til å fylle opp når 
det blir tomt i hyllene. Men nok ribbe 
skal det bli til jul, men hvis du kjøper 
EMV kan den være dansk. Selv spiser 
Bjella Gilde-ribbe lillejulaften. På julaften 
er det pinnekjøtt som gjelder. det har 
kona Ruth fra Hardanger innført.

Grisebonden som ble salgsdirektør



43svin – 10/2011

K J ø T T M A R K E D

PÅ TOPPEN: – Jeg 
drømte aldri om å 
jobbe på et slakteri. 
Nå har jeg vært her  
31 år og fått plass 
høyest opp i hoved-
kvarteret, sier Torleif 
Bjella, ny salgsdirek-
tør i Nortura.

«– Vi har også 
mer på gang 

når det gjelder 
svineprodukter, 
men jeg ønsker 

ikke avsløre  
detaljer nå.»
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leggerne av museet og museumsstyrer 
fram til april i år, dr. Gunther nitzsche, 
forteller at Ruhlsdorf i årevis var et senter 
for svineoppdrett i Tyskland.

svineoPPdrett i vest
– Fram til 1. verdenskrig foregikk det 
meste av svineoppdrettet i det vestlige 
Tyskland. Her var det kort avstand til hav-

på uansett. I 18 år har svinemuseet i 
Ruhlsdorf vært i virksomhet. det begynte 
med en utstilling i anledning 75-årsjubi-
leet til det som het Utdannings- og forsk-
ningsanstalt for dyreoppdrett i Ruhlsdorf, 
en drøy halvtime med toget sørover fra 
Berlin sentrum. Utstillingen ble så ut-
gangspunkt og danner kjernen i det som 
siden er blitt svinemuseet. En av grunn-

Avlsgrisen «Finale» er selve 
stjernen på det tyske svinemuseet 
i Ruhlsdorf sør for Berlin. 

Terje I, Olsson

frilansjournalist

«Finale» er av rasen «large white», og 
kommer fra Westfalen, etter et langt liv 
og stor innsats som avlsgris. nå er han 
hovedattraksjonen i en av de sju utstil-
lingshallene på svinemuseet i Ruhlsdorf. 
like ved siden av står Fantomet, den 
kunstige purka som grisene bruker til å 
ejakulere sine dyrebare dråper. Tidligere 
pyntet man opp fantom-purkene med litt 
farge og stoffører og slikt, men det viste 
seg unødvendig. de tyske rånene gyver 

«Finale» er stjernen på svine museet i Berlin

I SENTRUM: Avlsgrisen «Finale», flankert 
av tidligere og nåværende museums-
bestyrer, dr. Gunther Nitzsche (t.h.) og  
dr. Thomas Paulke (t.v.), er sentrale ved 
museet.  [alle fotos: Terje I. Olsson]

HAR SAMLET MYE: Alle mulig  
redskaper og utstyr brukt i svine-

avl- og oppdrett er samlet på  
svinemuseet i Ruhlsdorf. 

TYSK LANDSVIN: Slik ser 
det tyske landsvinet ut når 

bare skjelettet er igjen. 
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nene i Hamburg og Bremen og fôrimpor-
ten. Her i Ruhlsdorf har det vært drevet 
forskning og opplæring siden 1918, sier 
nitzsche. I dag er det rundt 500 dyr på 
avdelingen for anvendt forskning som 
ligger i tilknytning til delstaten Branden-
burgs landbruksdirektorat. Og museet gir 
et godt innblikk i virksomheten. Utstillin-
gen er satt sammen av over 2.500 foto-
grafier, tabeller, kart, tegninger, omfat-
tende forklarende tekster og ikke minst 
et bredt utvalg av redskaper og verktøy 
som bidrar til å gi et omfattende bilde av 
grisens liv, fra start til slutt. På hånd-
skrevne plakater kan man lese at den 
halvrøde Bayerske landgrisen og Baldi-
ger Tigergris er dødd helt ut, mens de to 
rasene Bentheimer og Husumer over-
levde takket være én eneste grisebonde. 
Museet tar for seg grisens avstamning og 
domestisering, tyske svineraser, organi-
sert griseoppdrett, oppdrettets ulike  
elementer, dyrehold og fôr, grisen som 
næringsmiddelleverandør, forskning, og 
grisen i en kulturhistorisk sammenheng. 
Siden museet ligger i det tidligere ddR 
gir det også et interessant innblikk i gri-
seoppdrett under ulike politiske, sam-
funnsforhold. Kunstig inseminasjon ble 
utbredt i Tyskland etter den andre ver-
denskrig, og man samarbeidet med mil-
jøet rundt den sovjetiske svineforskeren 
Ivanov. 

man brUkte alt
En egen utstillingsavdeling er viet  
alt grisen kunne brukes til, fra  
kjøtt- og fleskeprodukter til lær og 
hud, utvinning av gelatin, børste-
produksjon og ikke minst som til-
setningsstoffer i den farmasøytiske 
industri. I ddR skulle man utnytte 
slaktegrisen fullt ut, og det var blant 
annet påbud om at alle slaktegriser 
måtte flås. På museet kan man se både 
svinelærsvesker og velourskjørt laget av 
svinehud. Men det er historie. ddRs opp-
løsning i 1989 og innføring av markeds-
økonomi førte til en helt annen industri-
ell utnytting, og produkter som nevnt 
ovenfor ble raskt erstattet av billigimpor-
terte børster og lærvarer fra Asia. I dag vil 
mange nordmenn forbinde tysk mat med 
svinekjøtt og pølser. Mange vil sikkert 
mene at svineknoke (Eisbein) med sur-
kål er den tyske nasjonalretten, men det 
var ikke alltid slik. 

– For 100 år siden spiste tyskerne 
rundt ti kilo svinekjøtt i året, nå er det 60 
kilo, opplyser dr. nitzsche. Svinekjøtt var 
ikke så utbredt som mange vil tro. I 1917, 
da første verdenskrig gikk mot slutten, 

var det regelrett hungersnød i Tyskland, 
og folk overlevde på kålrabi og poteter. 
den gang ga keiseren ordre om å slakte 
ned grisebestanden, dels fordi man 
trengte kjøttet og dels fordi grisen som 
planteeter var en konkurrent til mennes-
ket i matmatet. 

 
sUnnere enn noen gang 
dagens tyske landsvin er en mye sunne-
re gris enn for 100 år siden. den er også 
mye sunnere å spise. Riktignok beveger 
dyrene seg lite eller ikke i det hele tatt, 
og de kommer ikke ut, men de får optimal 
næring, lever i et utmerket og renslig inne-
klima og får medisinsk tilsyn. En rekke 
sykdommer er også fullstendig beseiret. 

– de gamle grisebingene er borte. 
Kanskje var den gamle stilen romantisk, 
men den var urenslig med mye dyresyk-
dommer, sier dr. Thomas Paulke som 
overtok som museumsbestyrer i april et-
ter dr. nitzsche. I utstillingen dokumen-
terer man denne utviklingen. Mens man 
på begynnelsen av 1900-tallet trengte 
4,5 kilo fôr for å produsere ett kilo flesk, 
trenger man nå bare 2,5 kilo fôr. 

mindre Fôr, større tilvekst 
En av plansjene viser at dagstilveksten 
på gris er økt fra 693 gram i 1933 til 768 
gram i  

1985 og 926 gram i 2004. Tilsvarende er 
fôrforbruk per kilo kjøtt redusert fra 3,86 
kilo i 1933 til 3,37 kilo i 1985 og 2,51 kilo i 
2004. Fettranden er redusert fra 4,6 cm i 
1955 til 2,7 cm i 1985 og 2,5 cm i 2004. 
Svinemuseet i Ruhlsdorf drives på frivil-
lig basis og er bare åpent på torsdager 
og første søndag i hver måned på som-
meren, men det er fullt mulig for grupper 
å gjøre egne avtaler for omvisning. det er 
masse informasjon å hente, og man bør 
ha litt tid til å kikke på de mange red-
skapene man har samlet i årenes løp.  
I tillegg til svinemuseet i Ruhlsdorf finnes 
det også et svinemuseum i Stuttgart i 
Sør-Tyskland, som presenterer seg som 
«verdens største» svinemuseum. det er 
privateid, og drives i tilknytning til en  
             stor restaurant med samme eier. 

«Finale» er stjernen på svine museet i Berlin

PHANTOMET: En kunstig purke, et 
«Phantom» som tyskerne sier på sam-
me måte som vi sier også her hjemme, 
ble og blir brukt for å samle opp mest 
mulig av den dyrebare sæden av de  
beste rånene.

TVERRSNITT: Og inni ser den slik ut.
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SPENMAX - de grønne styrkedråpene
jurbetennelse el. andre problemer?

for GRIS, sau og melkekyr
Godkjent av Debio og Mattilsynet

Tar de fleste betennelsesproblemer 
1 flaske kr. 750.- eks mva/frakt (nok til 8-10 behandlinger) 

Kjøp 2 flasker og få en gratis! 

Mange fornøyde brukere i Norsk Landbruk. 
20 års forskning. 100% naturprodukt

Tlf. 370 44 944/ 930 50 175 
www.spenmax.no          www.urtemax.no

www.spenmax.dk  
Spenmax - de foredlede dråper for dyr og mennesker 
fra naturens eget spisskammer.

100.-
Pr. behandling 
gris/sau

(Ca. kr. 200 -  kyr)

BETONGPRODUKTER
TIL LANDBRUKET

Betongens gode fleksibilitet gir store muligheter i form, overflate, profil og farge. Overhalla Cementvare
produserer isolerte  fasadeelementer, kompakte veggelementer, spalteplank, plansilo, lagrings-

tanker, søyler, flere typer  bjelker, samt ulike produkter til landbruket forøvrig.
BYGNINGER OG BYGNINGSELEMENTER
Betongelementbygg fra Overhalla
Cementvare gir en robust  konstruksjon, til -
nærmet vedlikeholdsfri fasade, og vil i et
lang siktig perspektiv gi bedre økonomi og
et penere eksteriør. Overhalla Cementvare
gir deg også mulighet for varierte  overflater
og til passede dør- og  vindusløsninger.

©
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7863 Overhalla – Tlf. 74 28 06 00 – Fax 74 28 06 01 – E-post: ocem@ocem.no – www.ocem.no F R E M T I D E N S  B Y G G E P L A S S
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www.a-k.no

A-K MASKINER LEVERER DET 

DU TRENGER FOR EN EFFEKTIV 

GRISEPRODUKSJON

Datamix DM 6000
 » Styrer både tørrfôr, våtfôr, mølle og 

blanderi i samme program
 » Mulighet for Restløs fôring som gir bedre 

fôrhygiene og økt fôropptak
 » Mulighet for styrt fôring med vekt også 

på tørrfôr
 » Enkel i bruk med mulighet for håndholdt 

terminal

Skiold skivemøller og utstyr 
for hjemmemaling
 » Optimal struktur på fôret til alle dyregrupper
 » Kan styres automatisk fra fôringsanlegg, også mht valg 

av struktur på kornet (grovt til purker, fint til slaktegris)
 » Leverer komplette systemer med mølle, renseri og 

skruer – alt styres av ditt Datamixanlegg Transpork 
DM6000Multifase 
tørrfôring

Kvalitetsinnredning 
for norske forhold
 » Ny, kraftigere plastplank
 » GP-innredning kan også leveres med rustfrie stolper

MED FOKUS PÅ GRIS

Thor Morten Lindsø
Salgsdistrikt 
Gudbrandsdalen
Tlf.  905 86 397
thor.morten.lindso@a-k.no

Lars Didrik Didriksen
Salgsdistrikt
 søndre Østlandet
Tlf.  920 86 142
lars.didrik.didriksen@a-k.no

Per Egil Undersåker
Salgsdistrikt
Nord Trøndelag
Tlf. 400 36 389
per.egil.undersaker@a-k.no

VÅRE NYE I-MEK SELGERE

Varmeanlegg
 » Golv- og romvarme til all husdyrproduksjon
 » Beregnes ved hjelp av Staldvent basert på lokal klima-

historikk, bygningsforhold, dyrenes varmeproduksjon 
og det aktuelle ventilasjonsanlegget

 » Sammen med ventilasjon og evt høyttrykkskjøling en 
integrert del av Skiolds fjøsklimasystem
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Purkekortet i ny versjon er full-
stendig ombygd. Oversiktsbilde-
ne er ganske likt det dere er vant 
til, men registrering på den en-
kelte purke er endret. Nå kobles 
dere direkte til en spesialutgave 
av registreringsbildene. 

Solveig Kongsrud

Norsvin 

oversikt og registrering 
For masseregistrering av data er inntas-
ting i registreringsbildene absolutt det 
mest rasjonelle. dersom du ønsker å 
sjekke opp ei enkelt purke og eventuelt 
gjøre endringer eller rettelser i hennes 
kullopplysninger er dette greit å gjøre i 
purkekortet. I purkekortet finner dere føl-
gende hoveddeler: 
1) Individopplysninger hvor du får over-

sikt over fødselsdato, rase, avstam-

ning, pulje, binge og forventet gri-
singsdato til purka. disse 
opplysningene vises og eventuelle 
endringer må gjøres i registreringsbil-
dene. I tillegg er det mulighet for å leg-
ge inn kommentarer om purka direkte. 

2) Søkefelt for inntesting av purkenum-
mer. Etter inntasting av purkenummer 
kan du nå enten trykke på «enter» el-
ler bruke must for klikke på «Søk». 

3) Gjennomsnittsresultater hos den en-
kelte purke vises ved å klikke på 
«knappen» «Gjennomsnittsresulta
ter». Her vises nøkkeltallene levene-
defødte per kull, dødfødte per kull, Av-
vente per kull, Vekt per kull, Antall 
årspurker (som denne purka represen-
terer), Kull per årspurke, Avvente per 
årspurke og Tomdager per kull. 

4) Avlsvedier vises som en knapp kun for 
de purkene som har avlsverdier. Ved å 
aktivere «Knappen» for avlsverdier vi-
ses totalavlsverdien, delavlsverdiene 
og seleksjonsverdi for den aktuelle 
purka. 

5) I oversikt over kull finner du alle be-
dekninger, grisinger, kullutjevninger 
og avvenninger som er registrert på 
den aktuelle purka. dette er et rent 

oversiktsbilde og det er ikke lenger 
mulig å skrive direkte inn i denne ta-
bellen. det er fortsatt mulig å registre-
re via purkekortet, men nå gjøres dette 
ved å aktivere mappene for de ulike 
registreringene. 

6) Spesialutgave av de ulike registre-
ringsbildene finner du som menypunkt 
litt høyere opp i selve purkekortet. 

sPesialUtgave av 
registreringsbilder 
Registreringsbildene som ligger inne i 
purkekortet er spesialutgaver det ikke er 
nødvendig å taste inn individnummer. 
Alle hendelser for den purka du har åp-
net purkekortet til og som passer til det 
aktuelle registreringsbildet vises. Eksem-
pel: Om du åpner purkekortet til purke 
3170 og klikker på «bedekning» vises da 
alle bedekninger til denne purka. det er 
derfor bare å legge til en registrering eller 
rette opp noe som er feil og deretter tryk-
ke på «enter» for lagring. Ved å gjenbru-
ke registreringsbildene har du samme 
mulighet for registreringer og funksjoner 
i purkekortet som i registreringsbildene 
ellers. det vi si at stjernetast og lagring 
med «enter» og linjeskift nå også funge-
rer i purkekortet. På denne måten har vi 
de samme reglene for datainntasting og 
datakvalitet i purkekortet som i de andre 
registreringsbildene. 

link i registreringsbildene 
I nesten alle registreringsbilder og purke-
oversikten er det link til den enkelte pur-
ke sitt purkekort. I registreringsbildene 
åpnes purkekort ved å klikke på «grise-
hode» i begynnelsen av raden for regis-
trering og data. I purkeoversikten er det 
bare å klikke på purkenummeret så åp-
nes den aktuelle purka sitt purkekort. 
Om du ønsker å gå tilbake til oversikts-
bildet fra registreringsbildene i purkekor-
tet så velg «Oversikt» i knapperaden. 
Trykker du på knappen «Tilbake» kom-
mer du tilbake til det registreringsbildet 
du var i før purkekoret ble åpnet. 

mindre Feil 
det gamle purkekortet hadde sine egne 
regler for lagring og kvalitetssjekk på 
inntastede data. dette var lite rasjonelt, 
kostnadskrevende programmering og var 
kilde til noen feil. Ved gjenbruk og kob-
ling mellom purkekort og registreringsbil-
der disse skal disse tingene være forbe-
dret og rettet i nytt purkekort. Så snart 
dere får den nye registreringsmåten «inn 
i fingrene» håper og tror vi at dette er en 
minst like god og rasjonell måte som tid-
ligere. Vi håper å ha klart å forene over-
sikt over enkeltpurker, god datakvalitet 
og fortatt gode registreringsmuligheter 
for dere brukere i det nye purkekortet.

Nytt purkekort

Skjermbilde grising

6) «Knapper» til de 
ulike registrerings-
bildene

2) Søkefelt
1) Individopplysninger

Aktivering av «Bedek-
ning» fører til at registre-
ringsbilde for bedekning 
åpnes i stedet for over-
siktsbildet. Alle bedeknin-
ger for purke 3170 vises.

5) Oversikt over kull5 og 6) Avlsverdier og gjennomsnittsresultater
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I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

Godt inneklima
Har husdyrrommet ditt god
nok ventilasjon?

Godt inneklima gir bedre helse for
dyra, bedre arbeidsmiljø og bedre
økonomi.

Les mer på www.felleskjopet.no 
og kontakt våre selgere.

Deletlf. I-mek 815 00 320.

www.husdyrsystemer.no

Ny modell 
kadavervogn. 
Bredde: 45 cm
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Schurr børste til gris
Sikker, ren og hygienisk
Tekniske spesifikasjoner: • 60 rotasjoner pr. minutt.
• Vekt: 110 kg. • Motor: 230 V • Strømforbruk: 0,30 kW

LINK-FOG AS

Ved bruk av Link-Fog epoxy kan
du senke by� ekostnadene med en 
rimeligere b� ongkvalit� .

Løsemiddelfri spesial-
epoxybelegg for fjøs

– Ingen tørketid – ingen produksjonsstopp

– Raskere renhold og lavere kostnader

– Vedlikeholdsfritt

– Unngå «Nyhus-sjuke»

– Reduserer risiko for bogsår 
og leddbetennelse

Bengt Lindqvist  + 46 70 626 39 44  linkfog@telia.com

30 års erfaring
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www.normin.no
firmapost@normin.no
Tlf. 32 14 01 00

Total leverandør av alle typer jerntilskudd
til spe-/smågris og purker, samt avvennings-
torv, elektrolytt og tilskuddsfôr til gris. Leverer 
og produserer alle typer tilskuddsfôr til gris, 
storfe, sau og hest.

Neste nummer av Svin, nummer 1, kommer ut den 
3. februar 2012.  TEMA: Fôring

Manusfrist: 16. januar   
Frist for bestilling av annonser: 16. januar 
Frist for levering av annonsemateriell: 20. januar

Har du tips om møter, kurs, 
seminarer, utstillinger eller annet 

som har bredere interesse  
for svineprodusenter og andre i 

svinekjøttets verdikjede, 
send en e-post eller gi oss et vink !

svin@norsvin.no

avlivingskurs
for gris arrangeres av nortura i Tønsberg 12. januar.

sørlandssamlinga
arrangeres på Quality Hotel Sørlandsparken 13. – 14. januar av 
norsvin Agder, nortura, Tine, Geno, Felleskjøpet og norsk land-
bruksrådgivning Agder.

slaktegrisproduksjon
norsvinskolen arrangerer kurs i slaktegrisproduksjon på Hamar 
den 17. – 19. januar.

distriksmøte
i norsvin Vestfold arrangeres som familiehelg på Morgedal hotell 
den 3. – 5. februar

smågrisproduksjon
norsvinskolen arrangerer kurs i smågrisproduksjon på Hamar  
31. januar – 2. februar.

avlsbesetningsmøte
arrangeres av KlF i Stavanger den 3. – 4. februar 2012.

regionsamlinger
i KlF arrangeres på henholdsvis Gardermoen 2. mai, Sola 3. mai, 
Værnes 4. mai og Tromsø 5. mai 2012.

eurotier 
arrangeres i Hannover 13. – 16. november 2012. Eurotier er en inter-
nasjonal messe for husdyrbransjen som arrangeres annethvert år.

Utgivelsesplan Svin 2012:
	Nr.	 Manusfrist	 Matr.frist	 Utgivelse	 Temanummer
 1 16. jan 20. jan 3. feb  Fôring
 2 20. feb 24. feb 9. mar  
 3 11. apr 15. apr 29. apr  Bygg innredning
 4 7. mai 11. mai 25. mai  Kjøttindustri
 5 4. juni 8. jun 22. jun  
 6 13. aug 17. aug 31. aug  Gjødsling
 7 17. sep 21. sep 5. okt  
 8 22. okt 26. okt 9. nov  
 9 26. nov 30. nov 14. des  Maskiner, utstyr og
      hjelpemidler

TEMA: energiløsninger

si
de

Kroken på døra for  
svenske svine- produsenter 26

si
de

si
de

Årets julegave i Andebu 
Sukkersaltet juleskinke  

eller juletapas?

10
2011

23

24

Annonsepriser:
Format 4-farger sort
1/1 13.900,- 8.900,-
1/2 8.400,- 5.400,-
1/4 4.900,- 3.200,-
1/8 3.400,- 1.900,-
2./3.omslag 14.900,-
Baksiden 15.900,-

landbruksleverandørene: 3 linjer 5 linjer
Enkeltinnrykk  1.900,- 2.500,-
5 innrykk = 20 % rabatt 1.520,- 2.000,-
10 innrykk = 30 % rabatt 1.330,- 1.750,-

www.RKbygg.no
roald@rkbygg.no
Tlf. 901 05 132

RK Bygg og Montasje har gode løsninger i 
innendørsmekanikk. Forhandler det restløse 
fôringssystemet fra WEDA.

www.spenmax.no / www.spenmax.dk
Wenbau@gmail.com
Tlf. 370 44 944 / 930 50 175

– De foredlede dråper for dyr og mennesker  
fra naturens eget spisskammer

www.scanpig.no
klf@kjottbransjen.no
Tlf. 23 24 44 70

Hampshire – livskraftige griser med  
høy tilvekst og kjøttprosent !

www.reime.no
postagri@reime.no
Tlf. 51 79 19 00

Landets største produsent av innredninger  
og rekvisita til husdyrrom. Tilbyr også utstyr  
for gjødselbehandling.

www.sparebank1.no
Tlf. 21 02 50 50

Totalleverandør av bank- og forsikrings- 
tjenester til landbruket.

www.ocem.no/
ocem@ocem.no
Tlf. 74 28 06 00

Våre betongprodukter gir tilnærmet vedlike-
holdsfri fasade, og vil i et langsiktig perspektiv 
gi bedre økonomi og et penere eksteriør.

side 7

side 8

side 46

side 21

side 32

http://medlem.nortura.no
Tlf. 03070

Ditt eget selskap!

side 46

side 41

side 12
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www.graakjaer.no
graakjaer@graakjaer.no
Tlf. 00 45 98 98 86 86

Leverandør av landbruks- og industribygg til 
fast pris og avtalt tid. Sentral godkjenning – 
Godkjenning for «tiltaksklasse 2».

www.borga.no
kjell@borga.no
Tlf. 69 31 05 50

Hele bygg, profilerte stålplater  
eller komponenter.

www.careforepig.se
info@careforepig.se
Tlf. Kicki: 00 46 709 42 43 17

Skulderpute for gris.

– Søker forhandlere i Norge

www.a-k.no
Tlf. 51 79 85 00

Spesialister på planlegging, prosjektering, 
levering, installering og service av utstyr for 
husdyrhold.

www.husdyrsystemer.no
info@husdyrsystemer.no
Tlf. 38 11 81 00

Mambo grisemor og automix.
Melkeerstattning og startfôr.
Innredning, utgjødsling og ventilasjon.

www.fk-landbruk.no
Felleskjøpet Agri Tlf. 03520
www.fkra.no
FK Rogaland Agder Tlf. 51 88 70 00
www.fk.no
FK nordmøre/Romsdal Tlf. 71 24 56 00

Felleskjøpet er hovedleverandør av drifts - 
midler til Norsk landbruk.  
Våre viktigste produktområder er korn, kraftfôr, 
plantekultur, maskin, butikkvarer, innen-
dørsmekanisering og faglig kompetanse.

linkfog@telia.com
Bengt lindqvist
Tlf. +46 70 626 39 44

Løsemiddelfri spesial-epoxybelegg for fjøs.
Ved bruk av Link-Fog epoxy kan du senke bygge-
kostnadene med en rimeligere betongkvalitet.

LINK-FOG AS

www.fatland.no
husveg@fatland.no
Fatland ølen Tlf. 97 98 55 22
Fatland Oslo Tlf. 97 69 26 51
Fatland Jæren Tlf. 97 97 21 20 

Fatland har plass til smågrisen din.  
Vi betaler godt, 
så velg Fatland du også !

www.if.no
Tlf. 02400

Vi kjenner risikoen for mange typer ulykker  
og skader – også innen landbruket.  
Spør om hjelp til å unngå dem.

Casper Pfaff (Tønsberg)
ellcas@frisurf.no
Tlf. 954 25 548

Danbox klimacontainere øker din kapasitet 
lynraskt, til laveste pris. Ta kontakt for mer 
informasjon.

Danbox
Klimacontainere
Forøger din kapacitet 
lynhurtigt, til laveste pris

Telefon 86 46 10 55
Mobil 26 30 30 01

Kærsangervej 16 • 8870 Langå
boxman@mail.dk

Kan leases

side 2/3
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www.mineralexpressen.no
post@mineralexpressen.no
Tlf. 46 69 76 72

Prøv det geniale gjødsel behandling 
systemet GJØDSEL MAX og opplev en utrolig 
forandring av møkka. 

side 47

side 46

innstikk

side 21

side 49

www.fjossystemer.no
øst, Fåvang Tlf. 61 28 35 00
Sør, Revetal Tlf. 33 30 69 61
Vest, nærbø Tlf. 51 43 39 60
Midt-norge, Heimdal Tlf. 72 89 41 00

TOTALLEVRANDØREN av komplette 
løsninger for landbruket. 
Våre fagkonsulenter skreddersyr 
løsninger tilpasset ditt behov ! 
– Ta kontakt for prosjektering og tilbud.

12/30/49

www.norgesfor.no
post@norgesfor.no
Tlf. 22 40 07 00

Kraftfôr til alle dyreslag, såvarer, korn, 
gjødsel, plantevern og butikkvarer.
Faglig kompetanse.

stig.lilleholt@nordkomp.no
Tlf. 950 73 481 / 75 07 00 50

Komposittgulv til landbruket, for gris, sau, 
geit og småkalv.
Over 30 års brukserfaring fra USA!

side 30

side 36
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www.fiska.no
post@fiska.no
Tlf. 51 74 33 00

Norges største private leverandør av kraftfôr 
med sterkt fokus på kostnadseffektiv drift og 
bondens lønnsomhet.

www.ebb.as
post@ebb.as
Tlf. 920 29 000

Industrigulv, betongsliping,  
blåserensing, tørris rensing, sprøytemaling  
og epoksy maling.

www.furuseth.no
furuseth@furuseth.no
Tlf. 63 97 70 10

Vi legger vilkårene til rette  
for et godt samarbeid !

NORDKOMP AS
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Returadresse: norsvinsenteret, Postboks 504, nO 2304 Hamar

Trivsel for dyr og røkter
Egebjerg fødebinge for løsgående 
purker med rustfrie gitter over rist og 
rustfrie stolper. 
Tette anslutninger mot gulv og sikre 
portløsninger. Rengjøringsvennlige 
bingeskillere og stolper. Nå med 
vannopplegg og nipler inkludert i prisen. 

For mer informasjon se www.felleskjopet.no

www.egebjerg.com

I-mek Kompetanse 
Løsninger 
Produkter 

Montering 
Service 
Optimalisering www.felleskjopet.no

Vi ønsker våre kunder og samarbeidspartnere en god jul og et godt nytt år!


